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Staň se Instruktorem pro projekty z komunitárních 
programů EU ve svém regionu! 

 

„Proč je dobré znát Brusel?“ 
 
 
 

Hlavním cílem tohoto projektu je vyškolení 13-ti instruktorů, kteří díky projektu získají 
schopnost odborné orientace v zadávací dokumentaci výzev pro projekty z komunitárních 
programů EU a také znalosti, díky kterým budou sami schopni postavit projektové záměry. 
Klíčovými aktivitami toho projektu jsou trénink, marketing, koučování, mentoring, tvorba 
projektových záměrů, instruktážní kurzy, školící stáž a aplikace projektů. 
 
Vyškolení těchto instruktorů bude probíhat absolvováním dvou dopoledních kurzů (I. a 
II.část) 17. a 18.6. v Praze, školící stáže 8.-9.7. v Bruselu a závěrečného kurzu 11.7. opět v 
Praze. 
 
Vyškolení účastníci získají certifikát o absolvování tohoto školení. V budoucnu budou moci 
absolventi spolupracovat se společností Bohemia EU Planners, s.r.o., a to zejména při 
tvorbě svých projektových záměrů, budou využívat možnosti poradenství, koučování a 
zároveň také získávat spolehlivé a potřebné aktuální informace pro jejich práci přímo z 
Bruselu. 
 
Celkové výsledky budou následně ověřeny během období října a listopadu 2013. Tato 
zkušenost pak bude zaměřena na přípravu pro rok 2014, kdy bude začínat nové 
programovací období pro roky 2014 – 2020. 
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A) INSTRUKTÁŽNÍ KURZ – I. část – Úvod do komunitárních programů EU 
(pracovní rok 2013 + nové programovací období 2014 – 2020)  
Místo konání: Praha  

Termín: 17. června 2013  

Cena: 2 500 Kč (bez DPH)  
 

Časový harmonogram  
 
08:00 – 08:30  Registrace, welcome coffee  
 
08:30 – 10:00  I. blok workshopu: Seznámení se s problematikou komunitárních 
programů, klasifikace fondů EU, základní diferenciace metodiky a čerpání prostředků z 
ESF ČR a z komunitárních programů EU, komparace národních kontaktních míst s 
možností přímé komunikace v Bruselu, závěrečná shrnutí roku 2012, představení 
projektových záměrů pro období 2013 – 2014  
 
10:00 – 10:30 Coffee break 
 
10:30 – 12:00  II. blok workshopu: Programovací období 2014 – 2020, inovace v 
oblasti komunitárních programů EU, nadnárodní spolupráce, seznámení se se základními 
termíny (viz.: networking, projektový tým, konsorcium, databáze projektů), znalostní 
lobbying – 10 základních pravidel orientace v ,,bruselském prostředí”, principy 
komunikace, etický kód chování 
 
12:00 – 12:30  Volná diskuze, otázky a odpovědi  
 
 
Teplé a studené nápoje v průběhu celého kurzu zajištěny  
 
 
Individuální dotazy prosím na raymova@bohemiaeuplanners.eu 
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B) INSTRUKTÁŽNÍ KURZ – II. část – Projektové modely z komunitárních programů 
 

Místo konání: Praha 
Termín: 18. června 2013 
Cena: 2 500 Kč (bez DPH) 

 
Časový harmonogram 
 
08:00 – 08:30 Registrace, welcome coffee 

 
08:30 – 10:00 I. blok workshopu: ,,Proč je dobré znát Brusel?“, dokumenty EU, 

orientace v projektové strategii, koncepce partnerství, členství v 
nadnárodních týmech, důležité akce v Bruselu, sběr informací a 
kontaktů, orientace v seminářích a workshopech, harmonogram 
,,projektového života“, v který čas udělat ty správné kroky 

 
10:00 – 10:30 Coffee break 

 
10:30 – 12:00 II. blok workshopu: Projektové modely z komunitárních programů, 

příklady dobré praxe, adaptabilita na místní podmínky v ČR, uskupení 
výsledků z ESF ČR pro nadnárodní úroveň, přeshraniční spolupráce, 
partnerství, konsorcia, modely pro nové programovací období 2014+, 
příprava v průběhu roku a během současného období 2013, pracovní 
rok 2013 v klíčových bodech, ekonomická krize, úloha členského státu 
a aktuální vývoj EU  

 
12:00 – 12:30  Volná diskuze, otázky a odpovědi  
 
Teplé a studené nápoje v průběhu celého kurzu zajištěny  
 
 
 
Individuální dotazy prosím na raymova@bohemiaeuplanners.eu 
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C) Školící stáž - III. část – Projekty v nadnárodní spolupráci, konsorcia, networking, 
orientace v bruselském prostředí 

 

 Místo konání: Brusel 

 Termín: 8. – 9. července 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), 13,50 € - jízdenka MHD na 10 jízd, 
doporučené kapesné na individuální výdaje je 20 € 

 
Časový harmonogram: 

 
Pondělí 8. července: 

 
V dopoledních hodinách 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 

 
12:00 – 13:30 Check-in v hotelu, přesun do Českého domu – 6. patro 

konferenční místnost 
 

13:30 – 14:30 Velvyslanectví ČR: Obchodní sekce a Czech Trade, příležitosti 
ke spolupráci (Valónsko, Vlámsko), přesun do budovy Rady 
EU 

 
15:00 – 15:45 Rada EU: Setkání s vedoucím pracovníkem GŘ ECOFIN 

(finance, ekonomika, regiony), přesun do Českého domu – 6. 
patro konferenční místnost 

 
16:15 – 17:15 Workshop I. část: Tvorba projektových záměrů, komunitární 

programy, doporučená orientace dle složení účastníků a jejich 
sektorového zaměření, brainstorming 

 
17:15 – 18:45 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” 

 
19:30  Prohlídka: historické centrum Bruselu, individuální program 
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Úterý 9. července: 
 

08:30 Check out z hotelu, přechod do Českého domu – 6. patro 
konferenční místnost 

 
09:00 – 09:45 Networking – regionální databáze: setkání s pracovníky 

Výboru regionů EU 
 

10:00 – 10:45 Stálé zastoupení ČR při EU: Setkání s vedoucím pracovníkem, 
úloha evropských institucí ve vztahu k ČR 

 
11:00 – 12:30  Workshop II.část: Tvorba projektových záměrů, komunitární 

programy, správné sestavení projektu, základní formuláře, 
proces komunikace, podání projektu 

 
12:30 – 13:00 Workshop III.část: ,,Proč je dobré znát Brusel?”, základní 

pravidla komunikace, etika chování, projektové výzvy, 
koncepce, harmonogram projektů, praktická příprava 

 
13:00 – 13:45 Individuální oběd, přesun do Evropského parlamentu 

 
14:15 – 16:30  Evropský parament: Návštěva Evropského parlamentu, 

diskuze s europoslancem/ci, prohlídka infocentra, návštěva 
Parlamentária – individuální program 

 
17:00 – 17:30 Český dům – 6. patro konferenční místnost - závěrečné 

shrnutí školící Stáže 
 

17:45  Přesun autobusem z náměstí Luxemburg na letiště, večerní 
odlet zpět do Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Individuální dotazy prosím na raymova@bohemiaeuplanners.eu 
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D) ZÁVĚREČNÝ KURZ - IV. Část - Ukončení kurzu, shrnutí získaných poznatků, 
budoucí spolupráce 

 
Místo konání: Praha 
Termín: 11. července 2013 
Cena: 3.000 Kč (bez DPH) 

 
Časový harmonogram 
 
09:00 – 09:15 Registrace, welcome coffee 

 
09:15 – 11:45 Závěrečná shrnutí: Ověření získaných znalostí a dovedností z kurzů 

konaných 24. - 25. dubna a školící stáže 6. - 7. května, sumář hlavních 
odkazů potřebných k přípravě projektového záměru, metodologie 
projektu 

 
11:45 – 12:30 Oběd 

 
12:30 – 15:15 Workshop I.část: Struktura a realizace projektů komunitárních 

programů EU, aplikace projektu na úrovni regionu (města, obce, 
lokace) – s ohledem na působiště účastníka školení  

 
15:15 – 15:30  Lehké občerstvení 
 
15:30 – 16:30 Workshop II.část: Harmonogram budoucí spolupráce a partnerství, 

networking 
 
16:30 – 17:00 Otázky a odpovědi 
 
17:00 Zakončení kurzu 
 
  
Teplé a studené nápoje v průběhu celého dne zajištěny  
 
 
 
 
Individuální dotazy prosím na raymova@bohemiaeuplanners.eu 
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