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Určeno lektorům pro plánování vlastního kurzu. 

Abstrakt a obsah modulu 

Název a popis 
modulu 

Financování projektů 
 
Financování se řídí přísnými pravidly, aby bylo možné kontrolovat, jak jsou prostředky využívány, a zda jsou vynakládány transparentním a 
odpovědným způsobem. 
28 členů Evropské komise má konečnou odpovědnost za to, že budou řádně vynakládány finanční prostředky EU. Protože je však většina 
finančních prostředků spravována v jednotlivých zemích, odpovědnost za provádění kontrol a auditů mají jejich vlády. 
Více než 76% rozpočtu EU je spravováno v partnerství s národními a regionálními orgány prostřednictvím systému ´sdíleného řízení´, a to 
převážně prostřednictvím 5 velkých fondů – strukturálních a investičních fondů. Společně přispívají k implementaci Strategie Evropa 2020. 
• Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) – regionální a městský rozvoj 
• Evropský sociální fond (ESF) – sociální začlenění a řádná správa věcí veřejných 
• Fond soudržnosti (CF) – ekonomická konvergence méně rozvinutých regionů 
• Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) 
• Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) 
Ostatní fondy spravuje přímo EU. Ty jsou poskytovány ve formě: 
• Grantů na konkrétní projekty ve vztahu k politikám EU, obvykle po veřejném oznámení tzv. výzvě. Část financování pochází z EU, část z 
jiných zdrojů. 
• Smluv vydaných institucemi EU na nákup služeb, zboží nebo prací – jako jsou studie, školení, organizace konferencí, IT vybavení. Smlouvy se 
zadávají prostřednictvím nabídkových řízení. 
Příjemci nabídek, grantů nebo rozvojové pomoci pro nečleny EU, jsou zveřejňovány online. 
 

Cílová skupina 
 

Učitelé, NNO, dobrovolníci, široká veřejnost  
 

Cíle modulu 
 

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni: 
1. Nalézt vhodný a přiměřený zdroj financování svého projektového záměru. 
2. Řešit různé postupy podávání žádostí o financování v kontextu EU. 
3. Rozumět finančním otázkám a operacím v kontextu EU financování. 
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4. Požádat o pomoc na relevantním místě 
 

 

Časový plán: 
 
 

Osnova Aktivity Zdroje 
 

30 minut Úvod  Seznámení s lektorem. Rychlý kvíz: příklady 
• Nejbohatší země Evropy je ... 
• Nejchudobnější země Evropy je ... 
• Počet zemí patřících do eurozóny je ... 
• Počet zemí v EU je ... 
• Částka peněz (v milionech EUR) pro rozovoj venkova je ... 
• Odpovědný za financování LFS projektu je.... 
Komentáře moderátora: Na které otázky bylo nejjednodušší odpovědět? Na které nejtěžších? 
Proč? 
 

Velká místnost, 
židle v kruhu, 
audiovizuální zařízení, laptop, 
internetové připojení, 
obrazovka nebo velká zeď 
 
prezentace se správnými 
odpověďmi 

45 minut Lekce 1  Základní pojmy financování  prezentace 

15 minut přestávka Neformální diskuze s účastníky občerstvení 

45 minut Lekce 2 Pracovní skupiny: identifikace zdrojů financování, o kterých účastníci vědí. Každá skupina 
připraví velký papír s následujícími informacemi (20 minut): 
• Místní/regionální zdroje financování: kdo, kde, jak, kolik 
• Národní zdroje financování: kdo, kde, jak, kolik 
• Mezinárodní zdroje financování: kdo, kde, jak, kolik 
Prezentace každé skupiny (20 minut celkem). 
Komentáře moderátora, pověšení papírů na viditelné místo 
 

Flipchartové papíry, barevné 
post-it, pera, lepící hmota k 
upevnění papírů na stěny 

15 minut Lekce 3 Identifikace různých úrovní financování. 
Financování a dotace: podmínky, požadavky atd. 
Kdo 

Prezentace na míru podle 
země, kde se kurz uskutečňuje 
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Kde 
Jak 
Kolik  
 



                                                                                                                                                                                     
Life from Soil module template 

 

LIFE from SOIL - 2015-1-SK01-KA204-008930 
 

 

Suggested timing 
[approximate 
timings- these can 
vary] 

Course 
outline / 
input 

Activity/Practical session Resources    
 

45 minutes Break Informal talk with participants Lunch break. Catering 
or cold food. 

45 minutes Session 4 From idea to project: practical exercise about how to build a successful proposal for funding. Brainstorm about 
existing project ideas and new project ideas, needing funding. Collecting all ideas in the flipchart. Maximum, 5 
minutes. 
Division of the group in working groups, around common interest related to project ideas. Maximum, 5 minutes. 
Working in groups about how to get funding for the project idea. Developing the idea on paper: maximum 30 minutes 
Presenting working groups ideas in plenary. Maximum 15 minutes.  

Flipchart, flipchart 
papers, markers. 

20 minutes Session 5 Making dreams accessible… 
Current open calls for financing: introduction to different possibilities, according the open calls in the moment the 
training takes place 

Power Point 
combined with web 
sites visits and 
explanations 

10 – 15 minutes Evaluation Questionnaire of satisfaction about the training module Questionnaire “ad 
hoc” 

 


