
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento speciální výukový modul je zaměřen na strategické  plánování a projektové řízení 

zejména pak na: regionální politiku EU, strategické plánování jako nástroj regionální politiky, 

programování a plánování pro řízení kvality ovzduší, projektový cyklus; fáze projektového 

cyklu (teorie a příklady z praxe), logický rámec jako jádro řízení projektového cyklu, metodiku 

a nástroje související či prolínající se s řízením projektového cyklu a na řízení projektového 

cyklu a řízení kvality ovzduší. 

 

Kurz bude realizován formou jednoho  dvoudenního semináře. Bude se konat v pěti lokalitách 

stejně jako základní vzdělávací modul, tj. Praha, Plzeň, Hustopeče, Olomouc a Ústí nad Orlicí. 

Seminář je určen zejména vedoucím pracovníků. V rámci programu budeproškoleno  252 osob.
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přednáší 

Ing. Petr Honskus, SPF Group, v.o.s. 

Mgr. Josef Miškovský, Ph.D. , SPF Group, v.o.s. 

1. den semináře 

1. Strategické plánování v kontextu regionální politiky 

Regionální politika EU 

9,30-10,00 registrace účastníků 

10,00 – 10,45 

Vznik a vývoj regionální politiky EU; Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU; 

Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti v období 2007-13 a v novém 

období 2014-20 

10,45 – 11,15 
Principy politiky HSS EU (Programování, Koncentrace, Partnerství, 

Doplňkovost, Monitorování a hodnocení, Koordinace) 

11,15 – 11,30 přestávka 

11,30 – 11,45 Financování politiky HSS - oblasti intervence  

11,45 – 12,15 Programování SF - obsah, struktura a návaznost programových dokumentů 

12,15 – 13,00 oběd 

 Strategické plánování jako nástroj regionální politiky 

13,00 – 13,30 Legislativní rámec regionální politiky, nástroje regionální politiky 

13,30 – 15,00 Strategické plánování jako nástroj regionální politiky – cíle, principy a metodika 

15,00 – 15,15 přestávka 

 Programování a plánování v oblasti řízení kvality ovzduší 

15,15 – 15,45 
Směrnice EU v oblasti ochrany ovzduší a harmonizace legislativy do národního 

práva 

 
2. Řízení projektového cyklu  

Úvod 

15,45-16,15 
Představení oboru 

Účel, principy a využití 

16,15-17,00 

Projektový cyklus obecně 

Co je projekt 

Co je projektový cyklus? 

Co je řízení projektového cyklu? 

Informační zdroje - ČR a svět 

 2. den semináře 

09,00-10,00 

Fáze projektového cyklu (teorie a příklady z praxe) 

Programování-  analýza  stavající  situace na národní, regionální nebo 

sektorové úrovni. Vystupem této fáze mohou byt plány rozvoje a programové 

dokumenty 
Identifikace – určení zakladních  obrysu  projektového zaměru, které jsou dále 

rozpracovávány. Současti této fáze by mělo být i ověření zájmu potenciální cílové 

skupiny. 

Formulace - vybrání vhodných variant a jejich formulování do konkretniho 

projektového záměru 

Financování -  proces posuzování projektového záměru, jehož výsledkem je 
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rozhodnuti o přidělení finančních zdrojů na realizaci projektu. 

Realizace -  samotná realizace projektu  

Evaluace  - hodnocení splnění cílů a výstupů projektu a jeho celkové úspěšnosti 

 Metoda logického rámce 

10,00-11,30 

Analýza problémů 

Teorie metody Logického rámce a tvorby matice LR 

Možnosti využití metody Logického rámce  

11,30-11,45 přestávka 

11,45-13,00 Praktické cvičení 

13,00-13,45 Oběd 

13,45-14,30 Metody SWOT a DPSIR (stav – odezva) 

14,30-15,00 
Možnosti podpory opatření ke zlepšení kvality ovzduší v operačních programech 

v letech 2014-2020  

 
ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Seminář  Termín Zařízení Adresa 

Seminář 1 25.-26.11.2013 
TOP CityLine PRIMAVERA 
Hotel & Congress centre 

Nepomucká 1058/128 
326 00 Plzeň 

Seminář 2 3. -4.12.2013 Hotel UNO 
T.G. Masaryka 897 

 562 01  Ústí nad Orlicí 

Seminář 3 11.-12.12.2013 Hotel Fortuna City 
Bečvářova 2083/14 

 100 00  Praha 10 

Seminář 4 6.-7.1.2014 Hotel Hesperia 
Brněnská 55 

 779 00 Olomouc 

Seminář 5 14.-15.1.2014 Hotel Rustikal 
Na hradbách 5 

693 01 Hustopeče 

 
 

 

 

1. Termíny a místa  konání seminářů jsou uvedeny v tabulce níže. 

2. Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na adresu organizátora alena.pecinova@ekomonitor.cz   

nejpozději do 10.10 .2013.   

3. Vložné na akci účastníci nehradí. 

4. Stravování pro účastníky seminářů bude zajištěno formou dvou obědů, večeře a lehkého 

občerstvení. Stravné účastníci nehradí. 

5. Pracovní materiály obdrží účastníci zdarma  u registrace.  

6. Ubytování pro účastníky seminářů zajišťuje organizátor, a to na jednu noc mezi 1. a 2. dnem 

semináře. Ubytování účastníci nehradí. Z kapacitních důvodů budou účastníci ubytováváni 

na dvou a třílůžkových pokojích.  

7. Storno účasti nahlaste nejpozději 4 dny před konáním akce.  

8. Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši přihlášku 

nebudeme moci akceptovat. 

 
 
 

 

 

http://www.primaverahotel.cz/
mailto:alena.pecinova@ekomonitor.cz
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ZÁVAZNOU  PŘIHLÁŠKU  NA SEMINÁŘ  

 

odešlete  nejpozději do 10.10.2013  na adresu alena.pecinova@ekomonitor.cz. 

Požadované služby zaškrtněte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titul, jméno, příjmení   

 

 

 

Adresa organizace  

 

 

 

 

Pracovní  pozice  

Telefon   

Email   

Vyplněním přihlášky se přihlašuji na seminář v  

Plzni ANO NE 

Ústí nad Orlicí  ANO NE 

Praze ANO NE 

Olomouci ANO NE 

Hustopečích ANO NE 

Požaduji zajistit tyto služby  

ubytování  oběd 1. den večeři oběd 2. den 

ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE 

Podpis  

 

 

INFORMACE  

 

Bc. Alena Pecinová 

alena.pecinova@ekomonitor.cz 

tel.  606 730 325 

 

mailto:pecinova@ekomonitor.cz

