AC ADEM I A

ISTROPOLITANA
N O V A

PRÍPRAVA A RIADENIE PROJEKTOV
Akreditovaný vzdelávací program
Organizátor:
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA/AINova, mimovládna vzdelávacia organizácia, poskytuje školenia a konzultácie v
oblasti projektového riadenia už od roku 2001. V rokoch 2003-2011 sme poskytovali školenia pod názvom Tvorba a
manažment projektov, ktorý mal akreditáciu udelenú MŠ SR v roku 2003. V roku 2014 sme vzdelávací program
aktualizovali a opäť akreditovali podľa novely (predpis 315/2012) zákona o celoživotnom vzdelávaní (568/2009) a
zamerali sme ho viac na osobnostný rozvoj manažérov riadenia projektov.
Ciele školenia:
 zvýšiť absorpciu eurofondov na Slovensku
 zlepšiť kvalitu prípravy a implementácie projektov
 osvojiť si princípy projektového riadenia pre osobnostný rozvoj manažmentu

MODUL A/

Príprava projektovej žiadosti - 28 hod
OBSAH

1.deň

UVOD - predstavenie účastníkov kurzu; ciele a očakávania účastníkov
Programové obdobie 2014-2020 – východiskové dokumenty (Politika súdržnosti EÚ, Regióny 2020, Európa
2020), Spoločný strategický rámec a európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF); Partnerská dohoda –
národné priority, tematické ciele, operačné programy – práca s internetom
Ciele investovania EŠIF ( Cieľ 1-Investovania do rastu a zamestnanosti, Cieľ 2 - Európska územná spolupráca)
Integrované územné stratégie - MAS, Prístup Leader/Miestny rozvoj vedený komunitou
Regionálne integrované územné stratégie, Udržateľný mestský rozvoj
Horizontálne priority 2014-2020
Čo je projekt, riadenie projektového cyklu, metodika logického rámca, fázy projektu
Vyhľadávanie informácií na internete – výzva, operačný program, programový manuál

2. deň

Analytická fáza projektu – analýza kľúčových hráčov, problémov, cieľov a stratégií, analýza rizík, analýza
potrieb, štúdia uskutočniteľnosti
Praktické cvičenie účastníkov: analýzy na vlastnom projektovom zámere a ich prezentácia

3. deň

Plánovacia fáza projektu - príprava logickej matice; harmonogram aktivít (Gantt chart); definovanie míľnikov,
pracovné balíky; partnerstvá v projekte
Praktické cvičenie: príprava logickej matice a plánu aktivít v skupinách a ich prezentácia

4. deň

Plánovacia fáza projektu - príprava rozpočtu a finančného plánu; identifikácia a analýza zdrojov financovania;
kategorizácia nákladov, plán finančných tokov, kofinancovanie
Praktické cvičenie – príprava rozpočtu projektu a jeho prezentácia
Práca s internetom – vyhľadanie vhodnej výzvy, vypĺnenie žiadosti o NFP a jej príloh
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MODUL B

Riadenie projektu – 24 hod.
OBSAH

1.deň

UVOD - predstavenie účastníkov kurzu; ciele a očakávania účastníkov
Programové obdobie 2014-2020 – východiskové dokumenty (Politika súdržnosti EÚ, Regióny 2020, Európa
2020), Spoločný strategický rámec a európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF); Partnerská dohoda –
národné priority, tematické ciele, operačné programy – práca s internetom
Ciele investovania EŠIF ( Cieľ 1-Investovania do rastu a zamestnanosti, Cieľ 2 - Európska územná spolupráca)
Integrované územné stratégie - MAS, Prístup Leader/Miestny rozvoj vedený komunitou
Regionálne integrované územné stratégie, Udržateľný mestský rozvoj
Horizontálne priority 2014-2020
Čo je projekt, riadenie projektového cyklu, metodika logického rámca, fázy projektu
Vyhľadávanie informácií na internete – výzva, operačný program, programový manuál
Rekapitulácia prvých dvoch fáz projektového cyklu – fázy analytickej a fázy plánovacej

2. deň

Výberové a hodnotiace kritériá žiadostí o NFP
Implementačná fáza projektu - podpis zmluvy o NFP s riadiacim orgánom (RO), partnerská zmluva, ITMS+2014
Monitorovanie - stanovenie indikátorov pre monitorovanie implementácie, spôsoby overenia, predpoklady
úspešnej realizácie projektu, identifikácia problémov pri implementácii projektu; opravné kroky; – praktické
cvičenie
Nástroje monitorovania, motirovovacie návštevy, monitorovacie správy
Praktické cvičenie – vyhľadanie príručky pre prijímateľa na internete vypracovanie monitorovacej správy

3. deň

Finančný manažment realizácie projektu - príprava žiadosti o platbu (ŽOP)
Hodnotiaca fáza projektu – princípy, typy a kritériá hodnotenia dosiahnutých výsledkov v projekte
Manuál pre informovanosť a publicitu, diseminácia výsledkov projektu vs. publicita projektu
Udržateľnosť projektu z hľadiska inštitucionálneho, finančného a spoločenského - exploatácia a valorizácia
výsledkov projektu, európska pridaná hodnota
Praktické cvičenia – vypracovanie žiadosti o platbu (ŽoP) podľa príručky pre prijímateľa

Odborná garantka a lektorka vzdelávacieho programu Príprava a riadenie projektov je PhDr. Zuzana Štefániková.
Z. Štefániková pripravuje a manažuje implementáciu vzdelávacích projektov pre dospelých na národnej aj medzinárodnej úrovni.
Má viac ako 20 rokov praxe v oblasti vzdelávania dospelých, lektorskej činnosti sa venuje od roku 2003. V rokoch 1997- 2001
pôsobila ako vedúca oddelenia Európskych štúdií na AINove. V rokoch 2001-2008 bola výkonnou riaditeľkou AINova. Od 1. 7.
2008 pôsobí ako projektová manažérka/lektorka/konzultantka so zameraním na prípravu a riadenie projektov zameraných na
vzdelávanie dospelých; zaoberá sa kompetenciami lektorov; interaktívnymi metódami vzdelávania dospelých; vzdelávaním
mentorov a učiteľov asistentov. Pôsobí ako lektorka vzdelávacieho programu „Príprava a riadenie projektov“ pre domácich aj
zahraničných účastníkov, napr. z Ukrajiny, Moldavska a iných abalkánskych krajín. Ročne lektoruje viac ako 200 hodín. Je
autorkou mnohých odborných príspevkov na danú tému. V programovom období 2007-2013 bola členkou viacerých hodnotiacich
komisií.

Lektorka vzdelávacieho programu: Mgr. Katarína Cigánová
Od roku 2001 pracuje ako projektová manažérka a lektorka vzdelávania dospelých na AINove, na oddelení Európskych
záležitostí. Pripravuje a manažuje implementáciu vzdelávacích projektov na národnej aj medzinárodnej úrovni. Zároveň sa venuje
lektorskej činnosti, pripravuje učebné materiály, realizuje európske projekty zamerané na vzdelávanie učiteľov a iných
profesionálov v oblasti európskej integrácie. Vzdeláva prezenčnou formou aj formou e-learningu (príprava študijných textov,
interaktívny tútoring, testovanie dosiahnutých výsledkov).
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