POZIV - EU PROJEKTI AKADEMIJA ZA STRUKTURNE FONDOVE
7. i 8. studeni 2014.

CILJ AKADEMIJE
Pomoći polaznicima da svladaju dizajn, pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova s
naglaskom na strukturne fondove kroz praktičan rad, uz pomno pripremljene materijale i vježbe.
Polaznici će raditi na praktičnim primjerima, imat će prilike razviti vlastiti projekt te saznati koje
metode koriste iskusni konzultanti pri pripremanju projekata te će saznati kako uspješno provesti
projekt.

SADRŽAJ AKADEMIJE
Akademija se sastoji od tri faze:
 FAZA I - Priprema polaznika za polaženje akademije te
 FAZA II - Provedba akademije na temelju praktičnih vježbi
 FAZA III - Analiza projektnih prijedloga polaznika

FAZA I - Priprema polaznika za polaženje Akademije
Svaki polaznik Akademije dobit će set dokumentacije koju je nužno svladati kako bi se kvalitetno
pripremili za sudijelovanje u radu Akademije.
Set dokumentacije sastoji se od:
 Natječajne dokumentacije za konkretan natječaj iz strukturnih fondova
 Projektne dokumentacije za imaginarni projekt koji služi kao temelj za vježbe i rad Akademije
(Prijavni obrasci, obrasci proračuna i popratna dokumentacija iz koje se vidi o čemu se radi u
projektima)
 Knjige za polaznike s detaljnim uputama za pisanje i pripremanje natječajne dokumentacije,
 Brošure o strukturnim fondovima
Trajanje: Procijenjeno vrijeme za svladavanje dostavljenih materijala jesu dva do tri radna dana.

FAZA II - Provedba Akademije na temelju praktičnih vježbi
Na temelju proučenih materijala u prvoj fazi Akademije, polaznici će započeti s pripremom
projektnog prijedloga.

Polaznici će dijelove projektnog prijedloga razrađivati na konkretnim primjerima te će učiti na
temelju dobre prakse uspješnih konzultanata koji će im dati smjernice i s njima podijeliti trikove koji
će njihov projektni prijedlog učiniti još boljim.
Polaznici će paralelno s razvijanjem vlastitog projektnog prijedloga prolaziti i sve faze provedbe
projekta na praktičnim primjerima. Upoznat će se s obrascima i dokumentacijom potrebnom za
vrijeme provedbe projekta te naučiti kako uspješno provesti projekt i izbjeći mogućnost vraćanja
dobivenih sredstava zbog nepravilnosti u provedbi.
Očekuje se da će nakon ovog modula polaznici biti u stanju samostalno napisati projektni prijedlog za
konkretan projekt, slijedeći upute i pravila Europske komisije za navedene procedure te da će moći
uspješno provesti projekt.

FAZA III - Provedba Akademije na temelju praktičnih vježbi
Nakon završetka druge faze Akademije, polaznici će raditi na poliranju i usavršavanju svojih
projektnih prijedloga koje će naknadno dostaviti trenerima na analizu. Treneri će izvršiti analizu
dokumentacije i dostaviti svakom polazniku set konkretnih elektronskih uputa za poboljšanje.
Na ovaj način polaznici dobivaju konkretnu povratnu informaciju o tome jesu li kvalitetno pripremili
svoje projektne prijedloge, kao i mogućnost da iste dodatno usavrše.

METODOLOGIJA RADA I INOVATIVNOST AKADEMIJE
EU PROJEKTI AKADEMIJA ZA STRUKTURNE FONDOVE inovativan je koncept edukacije o pripremi,
pisanju i provedbi projekata koji polaznicima pristupa na potpuno nov način na hrvatskom i širem
tržištu, a posebno je prilagođena onima koji nemaju vremena za sudjelovanje u višemjesečnim
edukativnim programima.
Specifične inovacije koje uvodi su:
 Priprema konkretnog primjera na kojemu će se raditi i vježbati
 Rad na pravom natječaju iz strukturnih fondova i pravoj prijavnoj dokumentaicji
 Korištenje konkretne natječajne dokumentacije
 Predavanja i vježbe na primjerima
 Objašnjavanje dobivenih rezultata u praktičnim koracima
 Rad na računalu koje omogućuje veću efikasnost
 Analiza pripremljenih projektnih prijedloga
 Izrada e-uputa za poboljšanje projektnih prijedloga
 Rad na provedbi projekta na temelju praktičnog primjera
 Savjeti za uspješnu provedbu projekta

Rad na edukaciji bit će koncentriran na prikaz konkretnog primjera iz prakse, zadavanje praktičnih
zadataka i rješavanje istih uz pomoć trenera. Polaznici će sve materijale dobiti putem e-maila i na CDu.
Maksimalni broj polaznika po grupi jest 15.
Pauze za kavu održat će se u dvorani u kojoj će se raditi kako se ne bi gubilo vrijeme i smanjivala
koncentracija polaznika.

POLAZNICI AKADEMIJE
Akademija je namijenjena širokom spektru polaznika iz svih sektora koji žele naučiti kako pripremiti
studiju izvodljivosti za svoje projekte, a posebice:
 Malim i srednjim poduzećima koja planiraju pripremati projekte u budućnosti
 Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije
 Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije
 Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i
poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.)
 Konzultantima koji će raditi na pripremi projektnih prijedloga
 Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i pojedinicima koji se žele
upoznati s dokumentacijom za prijavu projekata u sturkturnim fondovima

