Dobrý den,
v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje, jenž je prostřednictvím ROP Střední Morava
spolufinancován Evropskou unií, připravuje konsorcium společností EURION – 4Euro Partners ve
spolupráci s Olomouckým krajem vzdělávací kurz Finanční řízení projektů, finanční kontrola a
audit.
Za účelem upřesnění témat, o něž mají potenciální účastníci tohoto kurzu největší zájem, Vás
oslovujeme se žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku. V rámci schváleného vzdělávacího
programu se budeme snažit klást větší důraz na témata, jež budou účastníky kurzu nejvíce
vyžadována.
Vyplněný dotazník pošlete, prosím, nejpozději týden před kurzem e-mailem na adresu
vzdelani@kr-olomoucky.cz
Zavazujeme se, že Vámi poskytnuté informace budou využity výhradně v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a budou sloužit jen pro účely
přípravy vzdělávacího kurzu.
Pokud byste měli jakýkoli dotaz týkající se dotazníku či připravovaného kurzu, neváhejte prosím
kontaktovat garanta zodpovědného za obsahovou náplň kurzu:
Ing. Petr König
Eurion, s.r.o.
Drobného 30
602 00 Brno
E-mail: konig@eurion.cz,
případně projektovou manažerku projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008–2010:
Ing. Leona Valovičová
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc
E-mail: l.valovicova@kr-olomoucky.cz
Tel.: 585 508 236
Děkujeme za Váš čas a těšíme se na setkání během kurzu.

Petr König
Eurion, s.r.o.

www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
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Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj
jsou partnery pro váš rozvoj

V následující nabídce prosím přidělte jednotlivým tématům body od 1 do 5 tak,
že nejžádanějším tématům přidělte nejvyšší počet bodů (5), nejméně žádaným nejnižší počet
bodů (1).

Seznámení se s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace v ROP SM
Systém finančních toků v ROP SM
Pravidla sestavování rozpočtu
Sledování čerpání rozpočtu a řízení jeho změn
Zpracování žádosti o platbu
Povinnosti příjemce ve vztahu k auditu projektu
Principy kontrol projektu
Průběh kontrol a povinnosti příjemce podpory
Způsobilost výdajů a kontroly projektu
Pravidla pro účetnictví projektu, archivaci dokumentace projektu
Pravidla pro výběr dodavatele zboží, služeb, stavebních prací
Nastavení systému vnitřní finanční kontroly projektu

Prostor pro další Vaše komentáře, návrhy a připomínky k dotazované problematice:

Děkujeme za Váš čas a ochotu podílet se na upřesnění zaměření vzdělávacího kurzu.
Konsorcium EURION a 4Euro Partners
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jsou partnery pro váš rozvoj

