NOVÁ PROFESNÍ KVALIFIKACE
PRO OBDOBÍ 2014+ (2014-2020)
PRVNÍ A ZATÍM JEDINÁ V ČESKÉ REPUBLICE
TUTOR VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ, PhDr.Vendula Raymová, s více než 10 - letými evropskými odbornými
zkušenostmi
a mezinárodním vzděláním (reference na www.bohemiaeuplanners.eu)

ADMINISTRÁTOR PROJEKTU
základní plnění je 128 VYUČOVACÍCH HODIN
(72 h prezenční a 56 h distanční forma)
požadované dosažené vzdělání
(středoškolské vzdělání)
MANAŽER PROJEKTU
základní plnění je 240 VYUČOVACÍCH HODIN
(120 h prezenční a 120 h distanční forma)
požadované dosažené vzdělání
(středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou)

ČÍM SE LIŠÍME? A PROČ JSME PRVNÍ!
Jsme zvyklí vycházet ve svých projektech z finančních zdrojů na národní úrovni, zapomínáme, že jsme členským státem Evropské
unie. Je praktickou a denní zkušeností chápat všechny nabízené příležitosti. Aby tomu tak bylo, je nutno znát a dobře se orientovat
v úrovni nadnárodní spolupráce. Komunitární programy jsou přístupné pro každého z členských států Evropské unie. Znát mechanismus
projektového řízení právě pro čerpání přímých peněz z Bruselu v rámci komunitárních programů, je přidaná evropská hodnota nabízené
NOVÉ PROFESNÍ KVALIFIKACE organizované autorizovaným subjektem tj. Bohemia EU Planners v podmínkách standard České republiky.
Prezentovaná PROFESNÍ KVALIFIKACE VÁM ZAJISTÍ VAŠI PRACOVNÍ POZICI PRO OBDOBÍ 2014-2020, kdy komunitární programy
dominují ve finančním objemu nadcházejícího programovacího období 2014+ vůči operačním programům v členských státech EU.

Na základě udělené akreditace je Bohemia EU Planners s.r.o povinna vydávat absolventům kurzu po úspěšném ukončení vzdělávacího
programu pro výše uvedenou pracovní činnost „Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“.
Bohemia EU Planners s.r.o splnila podmínky pro udělení akreditace v souladu s § 108 odst. 2 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,
organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Cena kurzů:
Administrátor projektu 22 700 Kč + 21% DPH, cena vč. závěrečné zkoušky pro uvedený kurz.
Manažer projektu 37 800 Kč + 21% DPH, cena vč. závěrečné zkoušky pro uvedený kurz.
Závěrečná zkouška na vyžádání pro kurz Administrátor projektu 6 250 Kč + 21% DPH.
Závěrečná zkouška na vyžádání pro kurz Manažer projektu 9 100 Kč + 21% DPH.
V případě tzv. zvolené rekvalifikace se pro Úřady práce neúčtuje DPH.
Osobní konzultace ke kurzům a zkouškám bez poplatku.
Množstevní sleva na základě smluvního jednání, kontakt raymova@bohemiaeuplanners.eu
Termíny kurzů Praha a regiony ČR - říjen, listopad a prosinec 2013, závěrečné zkoušky leden 2014.
Školící prostory: www.icv.cz, dále školící prostory objednavatele, regionální působnost krajů ČR
©bohemiaeuplanners

JSME PRVNÍ! PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ KURZY
(Evropská unie a komunitární programy pro každého z nás)

Bohemia EU Planners s.r.o, Šternberkova 1258/7, Praha 170 00
IČ 27901637
Vzdělávací program akreditován MŠMT dne 12.8.2013 pod č. j.: MSMT-20277/2013-1/500
Vzdělávací program profesní kvalifikace: „Administrátor projektu“
pro pracovní činnost: „Administrátor projektu“
V rozsahu - na teorii 128 vyučovacích hodin, z toho 72 hodin prezenčních (P) a 56 hodin distančních (D)
TERMÍN KURZU ve dnech prezenční výuky je 31.10., 13.-14.11., 20.-21.11., 27.-28.11., 4.- 5.12.2013, Praha
TERMÍN ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ve dnech 14.-17.1.2014, Praha
Vzdělávací program obsahuje tyto předměty:
Orientace v klíčových principech řízení projektu
Administrace rozsahu projektu
Administrace časového rámce projektu
Asistence při finančním řízení projektu
Administrace jakosti projektu
Administrace rizik projektu
Administrace změn v projektu
Koordinace zdrojů projektu
Administrace informací a dokumentace v projektu
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Historie a vývoj Evropské unie vč. EU institucí
Dokumenty Evropské unie ve vztahu k členským státům EU
Evropa 2020, Horizont 2020

10 hod P + 7 hod D
4 hod P + 8 hod D
4 hod P + 8 hod D
4 hod P+ 8 hod D
4 hod P + 5 hod D
4 hod P + 3hod D
4 hod P + 5 hod D
4 hod P + 8 hod D
8 hod P + 4 hod D
2 hod P
8 hod P
8 hod P
8 hod P

Bohemia EU Planners s.r.o, Šternberkova 1258/7, Praha 170 00
IČ 27901637
Vzdělávací program akreditován MŠMT dne 12. 8.2013 pod č. j.: MSMT-20277/2013-1/500
Vzdělávací program profesní kvalifikace: „Manažer projektu“
pro pracovní činnost: „Manažer projektu“
V rozsahu - na teorii 240 vyučovacích hodin, z toho 120 hodin prezenčních (P) a 120 hodin distančních (D)
TERMÍN KURZU ve dnech prezenční výuky je 31.10., 13.-14.11., 20.-21.11., 27.-28.11., 4.-5.12., 11.-12.12.2013, Praha
TERMÍN ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ve dnech 14.-17.1.2014, Praha
Vzdělávací program obsahuje tyto předměty:
Řízení integrace projektu
Řízení rozsahu projektu
Řízení časového rámce projektu
Finanční řízení projektu
Řízení jakosti projektu
Řízení rizik projektu
Řízení změn v projektu
Řízení zdrojů projektu
Řízení informací a dokumentace v projektu
BOZP
Historie a vývoj Evropské unie vč. EU institucí
Dokumenty Evropské unie ve vztahu k členským státům EU (Evropa 2020, Horizont 2020)
Team building projektového konsorcia
Řešení projektového záměru
Základní minimum o etnografii
Anglická konverzace v terminologii projektu

6 hod P +15 hod D
8 hod P + 7 hod D
8 hod P + 10 hod D
8 hod P + 13 hod D
4 hod P+ 11 hod D
4 hod P+ 7 hod D
8 hod P + 10 hod D
8 hod P + 10 hod D
8 hod P + 5 hod D
2 hod P
4 hod P
8 hod P
4 hod P
4 hod P
4 hod P
32 hod P + 32 hod D

