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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÚJ LEHETŐSÉGEK EU FORRÁSOKKAL
(BEVEZETÉS AZ EU-S FORRÁSOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK

RENDSZERÉBE AZ EGYÉNI KÖRNYEZET ÉS ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA TÜKRÉBEN)
Képzés címe:

Új lehetőségek EU forrásokkal (Bevezetés az EU-s források igénylésének és
felhasználásának rendszerébe az egyéni környezet és életminőség javítása
tükrében)

Nyilvántartásba-vételi szám:
Óraszám:
Elmélet:
Gyakorlat:

E-001696/2017/D001
24 óra
12 óra
12 óra

A képzés célja:
• Bevezetni a képzésen résztvevőket az Európai-Uniós pályázatok rendszerébe;
• Bemutatni különösen a közvetlen Európai-Uniós forrás felhasználási lehetőségekkel való napi aktualitásokat,
praktikus vonatkozásokat;
• Általános rálátást adni az EU finanszírozási mechanizmusára;
• Segíteni a rendszerben történő önálló, felhasználói szintű eligazodásban;
• Rámutatni mindennapokban való felhasználhatóságának életminőséget javító pozitív vonatkozásaira.
Célcsoportja:
• Mindazon személyek, akik saját környezetük fejlesztését és közvetlen életminőségük javításának lehetőségét az
európai uniós forrásokhoz való pályázat hozzáférés oldaláról kívánják megalapozni, szinten tartani vagy
fejleszteni;
• Olyan személyek, akik a közvetlen európai uniós forrásokat új lehetőségként kívánják környezetükben
hasznosítani;
• Mindazok, akik e lehetőségekkel tudatosan, kellő alapossággal, körültekintéssel, figyelemmel és fegyelmezett
kötelezettségvállalással kívánnak élni.
A képzés tananyagegységei:
1. Bevezetés a projektek rendszerébe (projekt-rendszertani alapismeretek)
2. Projektfejlesztési alapismeretek
3. Projektmenedzsment alapismeretek – elszámolás és monitoring
A képzés során elsajátítható kompetenciák:
A képzésben résztvevő a képzés sikeres elvégzése esetén képes:
- biztonsággal tájékozódni a pályázati rendszerekben;
- az európai uniós források helyének és szerepének megfelelő projektek személyre szabott kiválasztására;
- megszerzett ismereteinek gyakorlati alkalmazásával a mindennapokban életminősége javítása, kitűzött céljai
elérésének támogatása érdekében kifejtett önálló pályázati tevékenységre
- anyagi-technikai és erőforrások biztosításának és felhasználásának tervezésére;
- korrekt pénzügyi tervezésre, megvalósításra és elszámolásra;
- az előírt gazdasági-pénzügyi és a projektekhez kapcsolódó dokumentációk előállítására, kezelésére és üzleti
alkalmazására;
- a sikeres pályázatok készítéséhez, tervezéséhez, elnyeréséhez és prezentációjához szükséges megfelelő szintű
és tartalmú, minőségi kommunikációra.
Jelentkezési feltételek:
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