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Report 

Dne 22. března 2016   se v prostorách Orea Hotel **** Pyramida v Praze uskutečnilo již 

v pořadí IX. fórum (konference na podporu regionálního rozvoje), které bylo organizované 

společností Bohemia EU Planners, s.r.o. Tématem tohoto fóra byla aplikace projektové 

žádosti na úrovni Operačních a Unijních programů. Zvolená forma konference byla odborný 

workshop projektového managementu, který ideálně splňoval potřeby a náplň konference. 

Účastnící byli z řad odborníku zabývající se projektovou agendou a v průběhu celé 

konference měli možnost podat dotaz, komentář. Počet účastníků byl něco málo přes dvacet 

a vyhovoval ideálně možnosti bližší diskuze a workshopu na téma projektové žádosti a 

novinky v programovém období 2014 - 2020. Valná většina zúčastněných již podávala 

projektovou žádost či se na to v blízké době chystá. Cílem workshopu tedy bylo 

prohlubování, oprášení znalostí, které účastníci již načerpali z předchozích seminářů. 
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V úvodní části PhDr. Vendulka Raymová, jednatelka společnosti Bohemia EU Planners, 

s.r.o., představila proces problematiky projektové žádosti na národní úrovni. Zmínila 

operační programy MMR, MPSV, MPO, MŠMT a svoji teoretickou přednášku o těchto 

Operačních programech obohatila o praktické ukázání webových linků. Vypíchla tři 

podstatné znaky projektové žádosti, jimiž jsou relevance, kvalita a metodologie, impakt a 

diseminace. Na konci první části dala paní Raymová prostor pro krátký komentář 

z obecenstva a navrhla k diskuzi téma:“Problémy spojené s projektovou žádostí na národní 

úrovni“. Padly následující postřehy od účastníků k dané problematice: metodika není 

jednoznačná, komplikovanější oproti unijním programům, důležité si najít „svoje“, hledat 

správného projektového partnera. 
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  V druhé části se workshop koncentroval na Unijní programy (Evropa pro občana, 

ITERREG, Erasmus pro začínající podnikatele, Erasmus plus, Dobrovolnictví, H2020 SME 

Instrument, H2020 COSME, Kreativní Evropa). Přednášející paní Raymová prošla podstatné 

webové linky a okomentovala je. Důležité je se zorientovat a vědět, na jaké webové stránky 

se podívat. U některých webových linků je nutné, či možné se registrovat. 

Paní Raymová zmínila, že je podstatné být schopný selektovat informace, koncentrovat 

se na to „svoje“, nenechat se zahltit tokem informací. Poradila, jak na projektový 

management, jak mít dlouhý business plán (maximálně na 15 stránek). Další důležitý aspekt 

je šetření časem, být za ráz efektivní, ale i rychlý při své činnosti. 

Přednášku prokládala konkrétními příklady z vlastní bohaté zkušenosti, úspěchy, 

odkazováním na různé webové linky včetně Bohemia EU Planners.    
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Na závěr byl prostor pro otázky, komentáře, čehož se účastníci chopili s vervou a 

aktivně se ptali a doplňovali o své poznatky z praxe. Účastníky zaujala mimo jiné především 

Mobilita učňů ( EACA.com), výzvy MŠMT, Erasmus+. Účastnící se shodli, že je nutné být 

průbojnější, aktivnější a nebát se učit a ptát od kolegů z jiných zemí, protože ti jsou otevření 

pomoci a poradit v dané problematice. 
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