
uvažujete o práci pro řídící orgán, zprostředkující subjekt, případně pro poradenskou společnost? Máte zájem stát se 

projektovým manažerem, finančním manažerem, metodikem případně kontrolorem? Nebo se jen chcete dozvědět více 

o odborném pozadí aktuálních témat spojených s ESIF, řešených v médiích?

Pak právě pro Vás řídící orgán Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost připravil cyklus odborných

přednášek a seminářů. Přednáškami Vás provedou odborníci Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury pro podnikání 

a inovace.

Oblast ESIF je velmi široká a má přesahy do celé řady oblastí – evropské právo, správní řád, rozpočtová pravidla, účetnictví,

ekonomika, finanční analýza, veřejná podpora, finanční kontrola, právo veřejných zakázek a mnoho dalších. Do každé z těchto

oblastí získáte alespoň krátký náhled. V každém bloku obdržíte relevantní tištěné a elektronické materiály.

Obsah výukových bloků:

Základy ESIF a struktura OP PIK, Veřejná podpora a definice malého a středního podniku, Žádosti o platbu a projektový cyklus,

Výběr dodavatele, Kontroly a nesrovnalosti, Budoucí programové období 2021+.

Co od Vás očekáváme?

Vzhledem k tomu, že účast v programu je bezplatná a jeho příprava je spojená s určitým úsilím zapojených pracovníků, nad

rámec jejich pracovních povinností, očekáváme od účastníků zodpovědný a aktivní přístup.

Podmínky účasti:

Registrace vzniká zasláním životopisu a krátkého motivačního dopisu. Řídící orgán OP PIK si vyhrazuje posoudit vhodnost 

uchazeče a v případě zájmu převyšujícího kapacitu programu některé uchazeče odmítnout. Úč   ast v programu není jakkoliv

nárokovatelná. Přihlásit se můžete zde: https://www.netquest.cz/dotaznik/440662/prihlaska-na-akademii-esif.html

KDY: od 2. 10. 2019 každou středu 18:00-20:00 hod.

DOBA TRVÁNÍ: celkem 6 výukových bloků (2 x 60 min. týdně)

KDE: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1

PRO KOhO jE PROgRAM uRčEN:

Absolventi VŠ, studenti posledního ročníku VŠ, osoby s profesní zkušeností se zájmem o oblast ESIF a další zájemci.

CO ABSOlVOVÁNÍM ZÍSKÁTE:

Certifikát o absolvování programu. Absolvováním programu se zvýší Vaše hodnota na trhu práce.

Akademie ESIF Bezplatné odborné
přednášky a semináře

Zajímá Vás oblast 
evropských strukturálních
a investičních fondů?
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