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Cíl? 

 Dobrá praxe v čerpání mezinárodních dotací

– Proč by nás to mělo zajímat? 

 Český vs. zahraniční přístup 

– Příležitost! 

 Konkrétní příklady 

 Nácvik zapojení 



Cesta k úspěchu 

 Co je úspěch? 

– Stojíme o něj? Co nám to přinese?

– Účast ČR partnerů v konsorciích  

 Jak k němu dojít? 

– Za jak dlouho? Překážky? 

 Udržitelnost zavedené praxe 



Zahraniční příklad

 Velenje, Slovinsko 

– 34 tisíc obyvatel (5. největší) 

 Od 2004: 

– 27 zahraničních projektů (např. 6x CE, 3x URBACT) 

 Procesy: 

– Orientace na přidanou hodnotu a synergie s rozvojem města 

– Silné EU oddělení (růst v čase) 

– Udržování a vedení partnerství 

– Finanční podpora 
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Český příklad

 MČ Praha 5 

– Rozsáhlá zkušenost s OPs, minimální se zahraničím 

 Přístup? 

– Zapojení do menších akcí (EfC, Erasmus+, Swiss) –

2012-2015 s dlouhodobými partnery MČ

– Rozvíjení partnerství a vstup do intenzivnější 

spolupráce (Erasmus+, Danube, CE) 



Příklady



Příprava projektu 

 Jak se zapojit? 

 Na co je třeba dát pozor? 

 Jaká je ustálená mezinárodní praxe? 

 Jaká je časová náročnost? 

 Jak se obsahově a finančně řídí? 



Tvorba 
projektového 

záměru

Vedoucí partner má svou 
vizi ohledně budoucího 

projektu. Má představu o 
cílech projektu a zhruba 

rovněž o jeho aktivitách a 
potřebném rozpočtu. 

Vedoucí partner by chtěl 
do svého projektu zapojit 

nějaké partnerské 
organizace  a  má zhruba 
představu, co by to mělo 

být za organizace.

Řadový partner má 
představu o cílech své 

organizace a ví, že by mu 
mohla pomoci mezinárodní 
spolupráce. V této fázi se 

zatím nezapojuje.

Vyhledání 
vhodného 
dotačního 
programu

Vedoucí
partner najde 

vhodný 
program, který 

financuje 
projekty v dané 

tematické 
oblasti, a 

prostuduje jeho 
podmínky.

Řadový
partner najde 

vhodný 
program, který 

financuje 
projekty v dané 

tematické 
oblasti, a začne 
hledat nabídky 
na zapojení do 

projektů. 

Sestavení partnerského 
konsorcia

Vedoucí partner
začne vyhledávat 

partnery podle svých 
představ. Používá k 

tomu většinou osobní 
kontakty, databáze 

partnerů na internetu, 
zprostředkování 

různých institucí a 
sociální sítě.

Řadový partner
najde nabídky na 

zapojení do projektů a 
kontaktuje vedoucí 

partnery. Musí získat 
všechny potřebné 

informace o projektu, 
aby věděl, zda je 
projekt pro něj 

vhodný.

Příprava projektu

Vedoucí
partner je 

zodpovědný za 
přípravu 

projektové 
žádosti jak po 
obsahové, tak 
po formální 

stránce. 

Řadový
partner může 

projekt 
ovlivňovat po 

obsahové 
stránce. S 
vedoucím 

partnerem se 
musí domluvit 
na rozpočtu, 

rozdělení 
zodpovědnosti 
za jednotlivé 
aktivity apod. 

Podání 
projektu

Vedoucí
partner je 
většinou 

zodpovědn
ý za 

podnání 
projektu.

Řadový
partner 

musí dodat 
všechny 
potřebné 

dokumenty
, aby mohl 

být do 
projetku 
zahrnut 
(liší se 

program od 
programu).

Schvalovací 
proces

Informace 
o schválení 

projektu 
přijde 

většinou 
pouze 

vedoucímu
partnerovi

, který 
informuje 

ostatní.

Řadový
partner
čeká na 

informace 
od 

vedoucího 
partnera, 
zda byl 
projekt 

schválen.

Implementace a 
administrace projektu

Vedoucí partner je 
zdopovědný za 
hladký průběh 

projektu, za 
koordinaci 

projektového 
konsorcia a většinou 

rovněž za 
monitoring projektu 

a komunikaci s 
řídícím orgánem. 

Řadový partner je 
zodpovědný za ty 
aktivity, k jejichž 

provedení se 
zavázal.



Praktický úkol

 K rozdělení – 150 000 EUR na 3 roky 

 Mzda manažera projektu po celou dobu realizace 

 Příprava vzdělávacího modulu a pilotní testování 

 Návrh a zajištění e-learningu

 Náklady na zahraniční meetingy (5x2osoby) 

 Vybavení projektové kanceláře 

 Info letáky a 2 tiskové konference 

 Náklady na evaluaci  aktivit 



Děkuji za pozornost
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