Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

NAROČILNICA
9004/1/804405

Da, prijavljam se na: STROKOVNJAK ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO PROJEKTOV, SOFINANCIRANIH IZ EU
SREDSTEV
Cena: 890,00 € (DDV ni vključen v ceno.)
Posebne ugodnosti:
• drugi udeleženec 10 % popusta,
• tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
• 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.
NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, ﬁzične osebe in društva! Uporabite kodo za popust: MICRO20 (Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen
s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.)
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Splošni pogoji
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna
odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam
kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si
pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Da, kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo
vaših podatkov na spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in izobraževalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti ki vam jih
ponuja Založba Forum Media. Soglašam, da Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor (odslej: družba), moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za
potrebe neposrednega trženja njihovih produktov oziroma storitev (priročniki, knjige, izobraževanja in ostalo). Ob tem sem seznanjen/-a, da:
- lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova: dpo@zfm.si;
- osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
- imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos
osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: dpo@zfm.si;
- lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko
zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
- lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
- se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje proﬁlov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na
podlagi analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;
- več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih podatkov družbe«, dostopnih na www.zfm.si.

STROKOVNJAK ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO PROJEKTOV, SOFINANCIRANIH IZ EU SREDSTEV

1. MODUL – ŠTUDIJSKO GRADIVO: ENOSTAVNA UPORABA PROGRAMA EXCEL PRI VSAKODNEVNEM DELU
31. 8. 2021
Formule, funkcije in delo s celicami
Priprava tabel in obdelava podatkov
Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja
Do gradiva dostopate v spletni učilnici.

2. MODUL – PRAKTIČNA ONLINE DELAVNICA V ŽIVO: IDEJNA ZASNOVA PROJEKTA IN PRIPRAVA PROJEKTA NA
ZALOGO
9. 9. 2021
Trajanje: od 9.00 do 13.30, predavatelj: Beno Stern, MBA
Novi evropski večletni ﬁnančni okvir (VFO) 2021 – 2027 ter novi viri ﬁnanciranja za proﬁtne in neproﬁtne organizacije
Primerjava novi / stari evropski programi soﬁnanciranja 2021 - 2027
Pristop TRIO – trije okvirji znanja črpanja evropskih sredstev:
politični okvir pridobivanja evropskih sredstev s predstavitvijo evropskih politik in usmeritvami za pripravo uspešnega projekta,
ﬁnančni okvir in viri nepovratnih sredstev (praktična predstavitev programov in skladov s poudarkom na ciljih, upravičencih in višini sredstev),
projektni okvir in priprava administrativnega, vsebinskega in ﬁnančnega dela projekta (ozadje projekta, cilji, aktivnosti, rezultati, sestava
interne projektne ekipe in razdelitev nalog med partnerji, ﬁnančna konstrukcija, terminski načrt izvedbe)
Problemska analiza in SWOT analiza
Elaborat in zasnova projektne ideje
Konzerviranje projektnih idej (priprava projektov na zalogo)
Praktična izdelava projektnih idej na zalogo (idejni osnutek, logični okvir, terminski načrt, ﬁnančni načrt)
Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

3. MODUL – PRAKTIČNA ONLINE DELAVNICA V ŽIVO: IZPOLNJEVANJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN VODENJE
PROJEKTA
16. 9. 2021
Trajanje: od 9.00 do 13.30, predavatelj: Beno Stern, MBA
Praktična izdelava projektov na zalogo – opozorila na napake slušateljev v praksi
Izbor primernega razpisa glede na dejavnost
Sestavljanje projektnega konzorcija - iskanje primernih partnerjev, njihova preveritev ter določitev vsebinske in ﬁnančne vloge partnerja
Odgovornost za pripravo projekta v podjetju ali ustanovi
Izpolnjevanje razpisne dokumentacije (konkretna priprava vsebinskega in ﬁnančnega dela projekta)
Vsebinska konciznost projektne prijave
Posebnosti projektne prijave v izrednih razmerah
Logična strukturiranost projektne prijave
Administrativno, ﬁnančno in vsebinsko vodenje projekta:
sestava projektne skupine in odgovornost partnerjev v skladu s pogodbo,
razlike med centraliziranimi in decentraliziranimi programi,
orodja za spremljanje izvajanja projekta in nadzor nad izvedenimi aktivnostmi, porabo sredstev in izvajalci.
Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

4. MODUL – PRAKTIČNA ONLINE DELAVNICA V ŽIVO: KOMPETENCE PROJEKTNIH MENEDŽERJEV ZA KVALITETNO
VSEBINSKO IN FINANČNO PRIPRAVO TER VODENJE PROJEKTA
23. 9. 2021
Trajanje: od 9.00 do 13.30, predavateljica: mag. Sabina Žakelj Pediček
Kompetence projektnega menedžerja za kvalitetno pripravo projekta:
Dobro poznavanje vrste stroškov in realna priprava proračuna projekta, ki odseva vsebino projekta
Priprava kvalitetnega projekta ali kako stopiti v čevlje ocenjevalca
Kompetence projektnega menedžerja za kvalitetno vodenje projekta:
Moj odnos do projekta za kvalitetno vodenje projektne skupine
Odzivnost v času pred podpisom pogodbe in vrste pogodb
Finančno in vsebinsko spremljanje projekta s poenostavitvijo priprave vsebinskih in ﬁnančnih poročil
Priprava na revizijo in sodelovanje v revizijskem procesu
Vodenje projekta v primeru višje sile (force majeure), konkretno v primeru koronavirusa
Predavanje z delom na lastnem primeru, diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

5. MODUL – ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA: PREVERJANJE ZNANJA IN PREJEM POTRDILA O USPOSABLJANJU
Zaključek izobraževalnega programa vsebuje preverjanje znanja in prejem certiﬁkata ob uspešno zaključenem izobraževanju.

