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Pozvánka na seminář 
 

„Příprava úspěšného projektu  
pro možnost čerpání dotací z fondů Evropské unie“ 

 

Vážené dámy, Vážení pánové, 
 
dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Příprava úspěšného projektu pro možnost čerpání 
dotací z fondů Evropské unie“, který vychází z konkrétních potřeb praxe přípravy a realizace 
projektových záměrů a zároveň nabídne unikátní individuální konzultaci na místě každému 
účastníkovi semináře. 
 
Seminář se bude prioritně věnovat zásadním otázkám spojeným s přípravou kvalitní 
projektové žádosti, otázkám právních souvislostí realizace dotačních projektů (vč. rozboru 
možností obrany přidělené dotace ve specifických situacích) a v neposlední řadě i reálným 
ekonomickým dopadům a přínosům přijaté dotace na hospodaření příjemce. Vedle těchto 
informací se dotkneme též všech pro podnikatelskou sféru nejvýznamnějším operačním 
programům (tzn. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí, OP 
Zaměstnanost a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) a jejich aktuálním výzvám. 
 
Data a místa konání: 

1. 12. 2015 - Praha 2. 12. 2015 - Brno  

Hospodářská komora České 
republiky 
Freyova 27/82 
190 00 Praha 9 - Vysočany 
mapa - zde 

JIC INMEC 
Purkyňova 649/127 
612 00 Brno-Medlánky 
mapa - zde  

 

 
Program semináře:  

08:30 - 09:00 Prezence účastníků 
 

09:00 - 09:10 Uvítání a seznámení s programem konference (vystoupí zástupce 
hospodářské komory). 

09:10 - 09:30 Dotační možnosti pro firmy - OP PIK, OP ŽP, OP Z, OP VVV 
(Ing. Jiří Zapletal, PhD., Asistenční centrum, a.s.) 
- oprávnění žadatelé a míra finanční podpory, 
- podporované aktivity, 
- kde a jak žádat, fáze přidělování dotace, 
- aktuální výzvy a jaké dotace se připravují.  
- případové studie – příklady dobré praxe. 
 

mailto:fliegerova@asistencnicentrum.cz
http://www.asistencnicentrum.cz/
http://mapy.cz/zakladni?x=14.5010622&y=50.1078609&z=17&source=firm&id=161144
http://mapy.cz/zakladni?x=16.5727124&y=49.2330893&z=17&source=firm&id=486179
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09:30 - 10:00 Rozšiřující aktuální informace k programu OP PIK 

10:00 - 10:30 Klíčové body v přípravné a realizační fázi dotačních projektů – na co dát 
pozor, kde si zajistit podporu 
(Mgr. Helena Malíková, Asistenční centrum, a.s.) 
- přípravná fáze - nastavení parametrů projektu, výběr výzvy, výběr 

dotačního titulu,  
- realizační fáze - zadávání veřejných zakázek, časté chyby, doporučené 

postupy pro zadání veřejné zakázky, hlavní rizika zadavatelského procesu, 
riziko sankcí, vybrané krizové body realizace projektů, průběžný 
monitoring projektu, vykazování výstupů a sledování vývoje projektu, 

- fáze udržitelnosti - komunikace s poskytovatelem dotace, na co 
nezapomenout v dalších letech po ukončení projektu. 
 

10:30 - 10:50 Právní pozadí dotační problematiky aneb jak nevracet dotace 
(Mgr. Tomáš Šetina, Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.) 
- nástroje obrany proti rozhodnutím o krácení/odejmutí dotace, 
- konkrétní příklady z praxe – efektivní obrana přidělené dotace, 
- jak efektivně komunikovat s kontrolními orgány a poskytovatelem 

dotace, 
- jak ochránit výstupy inovačních projektů. 

 

10:50 - 11:20 Příklady ekonomických dopadů a přínosů dotace na hospodaření příjemce 
dotace 
(RNDr. Jaroslav Jochman, VVV MOST spol. s r.o.) 
- praktický pohled na příjemce dotace z hlediska ekonomického zdraví 

společnosti,  
- jaké analýzy provést před samotnou žádostí o dotaci,  
- jaké dopady může mít čerpání dotace na ekonomické ukazatele příjemce.  

  
11:20 - 12:00 
 
12:00 –15:00 
 

Diskuse 
 
Individuální konzultace a občerstvení formou rautu 

Po skončení semináře bude pro účastníky připraveno občerstvení - mj. i v jeho rámci 
budou moci účastníci využít možnosti individuálních konzultací s jednotlivými 
přednášejícími. 

Účastnický poplatek: 1200,- Kč bez DPH pro subjekty - členy HK ČR 

1800,- Kč bez DPH pro subjekty - nečleny HK ČR 

Svou registraci na seminář proveďte prostřednictvím formuláře, který je dostupný zde. 
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