
 
 
 
Rozjíždíte projekt, který může urychlit rozvoj Vašeho regionu? 
Proč jej platit sami, když ho může platit EU! 
Chcete využít dotaci z Evropských fondů a nevíte jak? 
 

 
EVROPSKÉ  FONDY: 

 
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY 

 
PŘIPRAVENO 4,66 MLD € 

 
 
 

� Zúčastněte se našeho semináře, kde získáte kompletní přehled o současných 
možnostech financování Vašich projektů z Regionálních operačních 
programů. 

� Dozvíte se, jaké podmínky musíte splňovat, abyste se programu mohli 
zúčastnit.  

� Projdeme společně všechny fáze projektové přípravy Vašeho záměru, až po 
zpracování žádosti o spolufinancování projektu včetně všech povinných příloh. 

� Formou interaktivního workshopu vyhodnotíme Vaše podnikatelské záměry. 
� Upozorníme Vás na nejčastější chyby žadatelů z praxe. 

 
 
Přednášející:     
        

Bc. Kateřina Procházková, DiS.  
Senior Consultant společnosti Grant Consulting, s.r.o. 
 

 Martin Macura 
 Generální ředitel společnosti Synergy Consulting, a.s.  
   
Termín seminá ře: 
 
  15. 4. 2008      9.00 – 15.00 hod. 
 
Místo konání: 
 
 Národní galerie v Praze – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 
 
Cena seminá ře: 
 
 2. 900,- Kč vč. DPH 



 
V případě Vašeho zájmu si rezervujte místo na www.e-zakazky.cz, v sekci školení a 
semináře, nebo zašlete vyplněnou přihlášku faxem 220 951 321. 
 
 
 
Program: 
 

� Možnost čerpání v letech 2007 – 2013 
� Představení jednotlivých regionálních operačních programů 
� Proces schvalování žádostí o dotaci 
� Případová studie - konkrétní příklady, kde Vám ukážeme možnost čerpání 
� Praktické rady k přípravě projektů 
� Konzultace konkrétních projektů s účastníky 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA: 

Termín školení:                  15. 4. 2008                Počet osob: ………  

účastník– příjmení ……………………………….    Jméno ……………………………….. 

účastník– příjmení ……………………………….    Jméno ……………………………….. 

účastník– příjmení ……………………………….    Jméno ……………………………….. 

účastník– příjmení ……………………………….    Jméno ……………………………….. 

Obchodní jméno: 
………………………………………………………………………………………………….. 

Ulice, čp.:……………………………………….. 

Město…………………………………………….       PSČ………………………………….. 

IČ: ……………………………………………….       DIČ ……………………………………  

Tel.: ………………………………....................        E-mail: ……………………………….  

 

Po odeslání přihlášky, nebo objednání semináře elektronicky ( www.e-zakazky.cz ), Vám 
bude zaslána proforma faktura na Váš email. Účastník může zrušit účast nejpozději 5 dnů 
před zahájením školení, storno poplatek činí 70 % z ceny účastnického poplatku. Při 
pozdějším odhlášení nebo neúčasti celá částka propadá. Delegujte včas náhradního 
účastníka, abyste zabránili propadnutí částky za účastnický poplatek. Změna školitelů 
vyhrazena. 


