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PRM
Projektový management
Kurz je zaměřený na téma řízení projektů a veškeré úkony s tím
spojené, a to jak formou teoretického výkladu, tak i praktické výuky.
Cílem kurzu je přiblížit jeho účastníkům pohled na dnes tolik potřebnou
a populární problematiku projektového řízení.
V dnešní době je třeba, aby obce pružně reagovaly na nabídku
nejrůznějších dotačních titulů, a to jak krajských, národních i
evropských. Pro přípravu složitých a náročných projektů je lepší, využít
služeb odborné firmy pro zpracování projektové žádosti a dalších
záležitostí týkajících se dotací. Ovšem pro jednodušší projekty je
vhodné, aby projektovou žádost psali přímo pracovníci obecního úřadu
či volení zastupitelé. Dojde tím nejen k úspoře finančních prostředků,
ale také k využití znalostí místních poměrů a podmínek v obci.
Kurz bude rozdělen na teoretickou a praktickou část, kdy v teoretické
části kurzu získají účastníci ucelený přehled o řízení projektu,
organizační struktuře a životním cyklu projektu a o procesech
projektového managementu.
Praktická část bude soustředěna na plánování projektu, řízení
projektových prací, projektovou kontrolu a vyhodnocení projektu.
Po absolvování kurzu bude účastník schopen sestavit projektovou
žádost a řídit projekt od počátku až do konce.
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 8 hodin – výuková část
 4 hodiny – zpracování projektu dle zadání lektora
 přímá výuka
 konzultační část
 praktická část (individuální a týmová práce účastníků)
 starostové a místostarostové
 vedoucí pracovníci obecních úřadů s agendou rozvoje obce
 zpracování a obhajoba projektu
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max. 12 účastníků

