ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0046
„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени
в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО „ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”
ВОДЕЩ: МИЛЕНА ДРАГОВА

Времева
рамка – 3 часа

Времева
рамка – 3 часа

Времева
рамка – 3 часа

НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА

ОБУЧИТЕЛНИ МЕТОДИ
И ИНСТРУМЕНТИ

Въведение в проектното финансиране.
Политики и бюджет на Европейския съюз.
Финансови инструменти за
4-8.02.
осъществяване на политиките на ниво
2013 г.
ЕС.
Програми, механизми и специфики на
финансирането.

Скрининг на входящото
ниво на групата. Анализ на
обучителните потребности.
Презентация.
Работа в интернет с
източници на информация
за финансиращи програми.

Оперативните програми в България за
периода 2007 – 2013 г.
Изводи от функционирането на
Оперативните програми.
Приоритетни области за програмния
период 2014 – 2020 г.
Стратегически национални и европейски
документи за следващия програмен
период.
Представяне на Концепцията за
Оперативна програма „Наука и
образование” 2014 – 2020 г.

Презентация.
Представяне на
финансирани проекти по
различни оперативни
програми.
Работа по конкретни казуси
на участниците по метода
„Акт сторминг”

Проектен цикъл: етапи и техните
характеристики.
Разработване на проектно предложение:
етапи; терминология и планиране.
Основни и придружаващи документи в
проектната документация.
Попълване на Формуляр за
кандидатстване – видове проектни цели,
обосновка, дейности, резултати,
индиктори.

4-8.02.
2013 г.

4-8.02.
2013 г.

Инвестира във вашето бъдеще!

Презентация.
Представяне на
разработени Формуляри за
кандидатстване по
различни финансиращи
програми.
Работа в малки групи по
метода „Световно кафене”
Попълване на анкетна
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Хоризонтални принципи, устойчивост и
мултипликационен ефект.

Времева
рамка – 3 часа

Времева
рамка – 3 часа

Времева
рамка – 3 часа

Времева
рамка – 2 часа

Бюджетиране на проектни разходи.
Допустимост на разходите.
Дейности за информация и публичност
по проектите.
Подготовка на придружаващите
документи към проектното предложение.
Разработване на проектно предложение
и бюджет.

карта.

1115.02.
2013 г.

Практически уъркшоп

Изпълнение и управление на проект.
Тръжни процедури: избор на
изпълнители по Закона за обществени
поръчки.
Основни грешки при провеждане на
процедури по ЗОП.
Управление на проектни дейности и
тяхното техническо и финансово
отчитане – формуляри, отчети, други
документи.
Мониторинг и междуинституционална
комуникация с Договарящите органи по
Оперативните програми.

1115.02.
2013 г.

Презентация
Представяне на различни
тръжни документации за
избор на доставчици на
стоки/ услуги/ строителство.
Казуси.
Участие на представител/и
от Договарящия/ите
орган/и, отговарящи за
изпълнението на проекти.

Верификация на разходите.
Финансови корекции.
Сертифициране на разходите.
Представяне на успешни проекти на
университети, финансирани по програми
на ЕС в сферите на индустриалните
технологии и виртуалното инженерство.

1822.02.
2013 г.

Презентации.
Казуси.

Обсъждане на проектни идеи и
създаване „Банка на проектни идеи” с
референтни програми за финансиране.

1822.02.
2013 г.

Гр. София
22.01.2013 г.

Екипен коучинг

Изготвил:
Милена Драгова

Инвестира във вашето бъдеще!

