СТРУЧНA ОБУКА:
„МОГУЋНОСТИ ФИНАНСИРАЊА ПУТЕМ ЕУ ФОНДОВА“
ОКВИРНА АГЕНДА
ПРВИ ДАН
09.00 Отварање обуке
Представљање учесника и предавача, распоред предавања и увод у тему обуке
· Инструмент за претприступну помоћ и програми прекограничне сарадње
· Анализа заинтересованих страна
11.00 Пауза за кафу
11.30 Приступ логичког оквира
· Вежба: Анализа заинтересованих страна
12.15 Пројектни приступ проблемима
· Анализа проблема
· Анализа циљева
· Анализа стратегија
13.00 Пауза за ручак
13.30 Вежба: Поставка проблема кроз дрво проблема и дрво циљева
15.00 Крај првог дана

ДРУГИ ДАН
09.00 Приступ логичке матрице
· Прва колона логичке матрице: општи циљ, специфични циљеви, резултати,
активности
· Вежба: Попунити прву колону логичке матрице: општи циљ, специфични
циљеви
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11:00 Пауза за кафу
11.30 Приступ логичке матрице
· Вежба: Попунити прву колону логичке матрице: резултати, активности
12.15 Приступ логичке матрице
· Друга колона логичке матрице: индикатори
· Трећа колона логичке матрице: извори верификације
· Четврта колона логичке матрице: претпоставке / ризици
13.00 Пауза за ручак
13.30 Вежба: Попунити преостале колоне логичке матрице
15.00 Крај другог дана
ТРЕЋИ ДАН
09.00 Буџетирање пројекта
· Основна правила формирања буџета
· Повезивање буџета са логичком матрицом
· Делови буџета: људски ресурси, путовања, опрема и набавке, локална
канцеларија, услуге и други трошкови
· Наративни део буџета
11.00 Пауза за кафу
11.30 Буџетирање пројекта
· Вежба: Задатак за буџетирање пројекта
12.15 Апликациони формулари у ИПА програмима прекограничне сарадње
13.30 Дискусија и питања полазника
Евалуација одржане обуке
Додела сертификата
14.00 Крај трећег дана
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