
 

 

Workshop:  
 „Ako napísať dobrý projekt a nezblázniť sa?“ alebo  

Príprava a riadenie projektu podľa metodiky  
Riadenie projektového cyklu / LOGFRAME 

 
 
Ciele školenia 

 zlepšiť kvalitu prípravy a implementácie vašich projektov  

 pochopiť zložitosť danej problematiky a prostredníctvom 
efektívneho nástroja interpretovať svoje očakávania a riešenia 

 obstáť v tvrdej konkurencii iných projektov 

 osvojiť si princípy  projektového riadenia pre osobnostný rozvoj 
manažmentu  

 naučiť sa pracovať metodikou  LOGFRAME 
 
Komu je workshop určený? 

Workshop je určený nie len tým, ktorí počas obdobia 01/2013 – 04/2016, boli podporení formou grantu 

v rámci Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, z Fondu pre mimovládne realizovaného formou 

programu Demokracia a ľudské práva,  ktorého správcom je Nadácia otvorenej spoločnosti, ale aj ostatným 

organizáciám pôsobiacim v sektore a ktoré majú záujem získať praktické informácie o projektovom riadení 

a metodike Riadenie projektového cyklu/Project cycle management. 

 
Workshopy 

1. termín - 8.11.2016 – 11.11.2016 – 4 dni, spolu 32 hodín, Bratislava 
2. termín - 22.11.2016 – 25.11.2016 - 4 dni, spolu 32 hodín, Bratislava 
 
Na záver dostane každý účastník certifikát o absolvovaní vzdelávania. 

 
Informácia: 

Workshop bude otvorený iba v prípade naplnenia kapacity, t.j.  min. 10 max. 15 účastníkov. 
Termín na zaslanie prihlášky:   

 

3.11.2016 resp. do naplnenia kapacity 
 

Prihlásiť sa na vzdelávanie (TU) 
 

Účasť na workshope je pre prihlásených účastníkov, ktorí obdržali 
potvrdenie o registrácii bezplatná. 

 
 

Vzdelávanie „Príprava a riadenie projektu podľa metodiky Riadenie projektového cyklu / LOGFRAME“ organizuje Nadácia 
otvorenej spoločnosti ako súčasť aktivít zameraných na podporu budovania kapacít MVO. Projek je financovaný z Finančného 

mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. 
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PROGRAM 

Príprava a riadenie projektu podľa metodiky  
Riadenie projektového cyklu / LOGFRAME 

 

  

1.deň Úvod - predstavenie účastníkov kurzu; ciele a očakávania účastníkov 

 Čo je projekt,  riadenie projektového cyklu, metodika logického rámca, fázy projektu 

 Vyhľadávanie informácií na internete – výzvy na podávanie žiadostí 

 Prehľad grantových schém 

 Riadenie projektového cyklu – metodika logického rámca 

Analytická fáza  projektu – Ako zadefinovať cieľ projektu? -  analýza kľúčových hráčov, 

problémov, cieľov a stratégií, analýza rizík, analýza potrieb 

 Praktické cvičenie účastníkov: analýzy na vlastnom projektovom zámere  

  

2. deň Analytická fáza projektu - dokončenie 

 Plánovacia fáza projektu - harmonogram   aktivít (Gantt chart); definovanie míľnikov, pracovné 

balíky;  partnerstvá v projekte, rozpočet 

 Praktické cvičenie: plán aktivít alebo rozpočet 

  

3. deň Plánovacia fáza projektu – vypracovnie žiadosti podľa pokynov pripnutých k výzve (práca 

s internetom), princíp partnerstva, hodnotiace ukazovatele  

 Implementačná fáza projektu - podpis zmluvy s riadiacom orgánom, implementácia projektu 

 Monitorovanie - nástroje monitorovania, motirovovacie návštevy, monitorovacie správy 

  

4. deň Implementačná fáza projektu - Finančný manažment realizácie projektu -  príprava žiadosti o 

platbu  

 Hodnotiaca fáza projektu – princípy, typy a kritériá hodnotenia dosiahnutých výsledkov v 

projekte – záverečná hodnotiaca správa 

 Diseminácia výsledkov projektu vs. publicita projektu 

 Udržateľnosť projektu z hľadiska inštitucionálneho, finančného a spoločenského - exploatácia a 

valorizácia výsledkov projektu,  európska pridaná hodnota 
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