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Magazín Centra evropského projektování a.s.

ZÍSKEJTE DOTACI PRO ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY

Program rozvoje venkova vyhlásil plánovanou výzvu v Programu rozvoje venkova ČR,

tentokráte  20. kolo výzvy, ve kterém budou podpořeny investice do zemědělských podniků i
zakládání nebo rozvoj mikropodniků.

V termínu od 3. 3. do 14. 3. 2014 bude probíhat příjem žádostí pro:

podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků
podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v
potravinářství

V termínu od 3. 3. do 7. 3. 2014 bude probíhat příjem žádostí pro:

opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Pro bližší informace klikněte zde http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd

ZÍSKEJTE KVALIFIKACI MANAŽER PROJEKTU

Centrum evropského projektování a.s. jako autorizovaná právnická osoba pro Vás připravilo

rekvalifikační kurz MANAŽER PROJEKTU.

Po absolvování rekvalifikačního kurzu obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu a máte možnost se přihlásit
zkoušku z této profesní kvalifikace. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky, získáte kvalifikaci MANAŽER
PROJEKTU č. 63-007-R. Tato kvalifikace je celostátně uznávanou kvalifikací zařazenou do Registru kvalifikací
uznávaných v ČR.

OBSAH KURZU

Řízení integrace projektu (logický rámec,    trojimperativ, cíl a přínosy, zainteresované strany).
Řízení rozsahu projektu (WBS, rozpracovanost projektu).
Řízení časového rámce projektu (časový harmonogram a časový průběh projektu).
Finanční řízení projektu (analýza návratnosti investic, rozpočet projektu).
Řízení jakosti projektu (jakost produktu, jakost procesu, zajištění kvality).

Řízení rizik projektu (identifikace a kvantifikace rizik, přijatá opatření, monitoring).
Řízení změn v projektu (principy řízení změn).
Řízení zdrojů projektu (řízení a obstarávání zdrojů).
Řízení informací a dokumentace v projektu (komunikační plán, dokumentace projektu, softwarová
podpora).

Kurz je akreditován u MŠMT. Výstupem je kvalifikace Manažer projektu. Prověřte si u svého úřadu práce, zda
Vám náklady na kurz a zkoušku proplatí.

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd


Vám náklady na kurz a zkoušku proplatí.

TERMÍN KURZU

6. 3. 2014 - 17. 7. 2014

PŘIJĎTE SI NA ÚŘAD PRÁCE PRO DOTACI NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZAMĚSTNANCŮ

Podejte projekt, který Vám umožní získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci
svých zaměstnanců. Současně Vám budou hrazeny mzdové náklady vzdělávaných

zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání. Vzdělávání může být obecné a v odůvodněných
případech i specifické (definované nařízením Evropské komise č. 800/2008).

Centrum evropského projektování vám nabízí své služby při podání žádosti,
konzultace při realizaci vzdělávání a organizaci veřejných zakázek.

PŘÍJEMCI

Projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ se mohou účastnit:
Zaměstnavatelé, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali nižší pokles tržeb než je 5%. Pokles tržeb se
dokládá z výkazu zisků a ztrát (tzv. výsledovka) za poslední a předposlední účetní kalendářní období.
V případě OSVČ se podporují ty OSVČ, které v meziročním srovnání nezaznamenali nižší pokles příjmů
z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmu v platném znění) než je 5%.

FORMA PODPORY

Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory na základě „blokové výjimky“ (podle velikosti podniku a typu
školení), či v režimu podpory de minimis – 100%.
V rámci jedné dohody bude příspěvek poskytován za dobu účasti zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách,
přičemž tato doba zároveň nemůže být delší než 18 měsíců od zahájení vzdělávacích aktivit a trvat déle než do
30. 6. 2015.

Žadatel může čerpat maximálně částku 500 000 Kč měsíčně  (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity).
Podnikům s nadregionálním dosahem (tj. s počtem zaměstnanců nad 1 000 nebo s provozovnami ve více než
dvou okresech) může být poskytnut příspěvek nad uvedený limit, a to na základě posouzení generálního ředitele
ÚP ČR. 

TECHNOLOGICKÁ CENTRA MĚST A OBCÍ OPĚT MOHOU

ZÍSKAT DOTACI

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu v rámci Integrovaného operačního programu
na podporu Technologických center měst.

Podporované aktivity

1. Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury 
2. Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK
3. Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP 
4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy



Způsobilé výdaje:

min 1 mil Kč,  max. 6 mil Kč
Dotace 85 % celkových způsobilých výdajů, spolufinancování způsobilých výdajů 15% obec.

Příjem žádostí:

do 30. 6. 2014
Upozorňujeme však, že v případě vyčerpání alokace 250 mil Kč, bude výzva ukončena dříve.

Ukončení realizace projektu:

do 30. 11. 2015

Nabízíme Vám zpracování žádosti o dotaci vč. studie proveditelnosti, kompletní organizaci výběrového řízení a
administraci projektu. Tyto náklady jsou způsobilé v rámci rozpočtu projektu do 5% (včetně) celkových
způsobilých výdajů projektu.

Kontakt: obchod@cep-rra.cz
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