
PROGRAM ŠKOLÍCÍ STÁŽE  17.-18.9.2013 
 

Školící stáž - EU legislativní proces, EU instituce, strategie Evropa 2020, Horizon 2020 a  
programovací období 2014+, komunitární programy, networking 

 

 Místo konání: Brusel 

 Termín: 17. – 18. září 2013 

 Cena: 650 € (bez DPH) 
(Cena zahrnuje zpáteční letenku, ubytování v hotelu ***superior, vč.snídaně, lehké občerstvení, nápoje 
během stáže, školící materiál, asistenční servis, vedení Tutora, zpětnou emailovou konzultaci v rozsahu 
obsahu školící stáže) 
[Ubytování je kalkulováno do dvojlůžkových pokojů, v případě jednolůžkového pokoje příplatek 50 € (bez 
DPH)] 

 Požadované vybavení pro stáž: notebook, znalost anglického jazyka na komunikační 
úrovni (eventuálně tlumočení zajištěno), 13 € - jízdenka MHD na 10 jízd, doporučené 
kapesné na individuální výdaje je 20 € 

 
 

Úterý 17. září: 
 

Přílet z Prahy do Bruselu, následně transfer autobusem do centra – náměstí 
Luxembourg, Český dům – 6.patro – konferenční místnost, lehké občerstvení, 
teplé a studené nápoje, seznámení se s programem, organizační záležitosti, 
zorientování se v daném prostředí. 
 
V případě ranního odletu z Prahy bude dopolední část v Bruselu vyplněna 
návštěvou Výboru regionů EU. 

 
13:30 Check-in v hotelu, přesun do Českého domu – 6. patro  

 
14:00 – 15:30 Velvyslanectví ČR: Obchodní sekce a Czech Trade, příležitosti ke 

spolupráci (Valónsko, Vlámsko), přesun do budovy Rady EU 
 

16:00 – 17:30    Evropský parlament: Návštěva Evropského parlamentu – 
diskuze s europoslancem, prohlídka Infocentra, návštěva 
Parlamentária – individuální program 

 
17:30 – 18:00 Večer pro networking a výměnu projektových záměrů: Tvorba 

partnerství na podporu malého a středního podnikání (MSP) a 
rozvoje neziskových organizací (NNO) – Brusel – prezentace 
projektů ,,Můj podnik – jak dosáhnout svého cíle” 

 
18:30  Prohlídka: historické centrum Bruselu, individuální program 
 

 
 
 
Středa  18. září: 
 

08:30 Check out z hotelu, asistenční servis zavazadla, přechod do Rady 
EU 

 



 
09:00 -09:45      Rada EU – Setkání s vedoucím  pracovníkem GŘ dle obsahového   
  zaměření účastníků stáže, přesun do Českého domu – 6. patro    
                               
10:00 – 11:00 Stálé zastoupení  ČR při  EU: Setkání s vedoucím pracovníkem,  

úloha evropských institucí ve vztahu k ČR 
 

11:00 – 13:00  Workshop I.část: Tvorba projektových záměrů, komunitární 
programy, pravidla sestavení projektu, základní formuláře, 
proces komunikace, podání projektu 

 Spoluúčast zastoupení CZELO 
 

13:00 – 13:45 Individuální oběd 
 

14:00 – 17:00  Český dům – 6. patro konferenční místnost - networking,   
Workshop II.část: ,,Proč je dobré znát Brusel?”, základní pravidla 
komunikace, etika chování, projektové výzvy, koncepce, 
harmonogram projektů, praktická příprava  
závěrečné shrnutí školící stáže 

 
 
 
17:15-30  Přesun autobusem z náměstí Luxemburg na letiště, odlet zpět do 

Prahy 
 

 
(c)bohemiaeuplanners/22.8.2013 
 
 
 
 

PŘIHLÁŠKA: (k odeslání na email raymova@bohemiaeuplanners.eu) 

  
Jméno: 
 
Příjmení: 
 
Ubytování  - jednolůžkový, dvojlůžkový pokoj 
 
Datum narození: 
 
Číslo OP/pas z důvodu vstupu do EU Institucí: 
 
 
 
 
Podpis: 
Datum: 
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