INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Fakulta: Fakulta verejnej správy
Kód predmetu:
KEaRVS/FINPRd/14

Názov predmetu: Financovanie projektov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 0 Za obdobie štúdia: 28 / 0
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Stupeň štúdia: I., II., N
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Klasifikovaný zápočet. Dve písomné previerky počas semestra
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou financovania projektov. Poskytnúť
stručný no ucelený prehľad možných zdrojov financovania projektov v podmienkách slovenských
subjektov ako aj špecifík a obmedzení jednotlivých programov, grantov a fondov. Priblížiť proces
rozhodovania pri výbere projektu a zdrojov financovania. Identifikovať hlavné náležitosti žiadostí,
problémov pri vykazovaní resp. následnej finančnej a obsahovej kontrole z úrovne FLC.
Stručná osnova predmetu:
Kto môže byť subjekt-žiadateľ finančných prostriedkov z externých zdrojov a grantov
Ako ovplyvňuje právna forma žiadateľa proces, výšku a spôsob financovania
Spôsoby financovania projektov (refundácia, oprávnenosť výdavkov, in-kind, cofinance)
Možné zdroje financovania projektov (stručná charakteristika aktuálnych fondov a výziev: enviro,
Visegrad, nadácie, štrukturálne, central europe, nórske fondy a pod.)
Rozhodovací proces a metódy pre výber projektu a jeho financovania
Náležitosti žiadostí pre vybrané zdroje financovania
Reportovanie a vykazovanie oprávnených výdavkov (verejné obstarávanie, audit, FLC kontroly a
pod)
Najčastejšie problémy a chyby žiadostí a projektov
Odporúčaná literatúra:
1. Európska Komisia: Príručka o financovaní EÚ pre začiatočníka. (Online) http://ec.europa.eu/
budget/library/biblio/publications/beginnersguide/KV3111332SKC_002web.pdf
2.European Commision: Financial programming and budget. (Online)http://ec.europa.eu/budget/
mff/index_en.cfm
3. European Commision: European Union support programmes for SMEs http://ec.europa.eu/
enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5778
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
SVK
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Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
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Vyučujúci: Ing. Radovan Dráb, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.05.2014
Schválil: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
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