10.5.
9:00 – 9:30
9:30 – 11:00

Úvod
Postup realizace projektů Paktů integrity

11:00 – 11:30

Coffee break

11:30 – 13:00

Monitoring – Jaká je role monitora?
Diskuse mezi partnery projektu o rozsahu
role monitora. Co by mělo být v jeho
působnosti a proč?
Oběd

Partneři projektu lépe chápou výhody a nevýhody různých možností a mají schopnost
navrhnout svůj vlastní přístup s přihlédnutím k rizikům a příležitostem prezentovaným
těmi, kteří mají s monitoringem zkušenosti.

Monitoring – Na jaké
nesrovnalosti/pochybení by se měl
monitor zaměřit?

Lepší porozumění mechanismům, které zvolili partneři, získání zpětné vazby k
individuálním plánům monitoringu.

13:00 – 14:00
14:00 – 16:00

Blok

Očekávané výstupy
Všichni partneři vědí, co dělají ostatní, jakým specifickým problémům, jaké jsou jejich
dosavadní hlavní úspěchy / poznatky. Základ pro sdílení zkušeností během setkání.

Obecná role monitoringu a zaměření na
konkrétní pochybení
16:00 – 16:30

Coffee break

16:30 – 18:00

EU po roce 2020

Společné stanovisko k doporučením pro agendu EU po roce 2020, které bude
prezentováno na jednání s DG Regio.

11.5.
9:00 – 10:30

Blok
Sociální odpovědnost – jak zapojit
dotčené skupiny

10:30 – 11:00

Coffee break

11:00 – 13:00

Mediální výcvik

13:00 – 14:00

Oběd

14:00 – 15:30

Monitoring, hodnocení a získávání
znalostí (MEL)
Výsledky základního průzkumu,
aktualizace MEL plánů

15:30 – 16:00

Coffee break

16:00 – 16:45

Další jednání zainteresovaných subjektů

16:45 – 17:30

Finanční řízení projektu

17:30 – 18:30

Otázky odpovědi – diskusní blok

Očekávané výstupy
Výměna námětů na zapojení dotčených skupin/komunit v konkrétních projektech.

Sdílení poznatků o současném stavu znalostí zúčastněných stran a postoji k
veřejnému zadávání a Paktům integrity. Větší porozumění mezi partnery projektu v
jednotlivých kontextech. Přehled plánu MEL s cílem zlepšit způsoby jak získat zpětnou
vazbu ze strany zúčastněných stran.

Dohoda o tom, jaké by mělo být další jednání zainteresovaných subjektů, jakého
formátu a kdy a kde by se mělo konat.
Jak zlepšit finanční reporting a finanční řízení u jednotlivých partnerů

12.5.
9:00 – 11:00

Blok
Jak zapojit soukromý sektor?

11:00 – 11:30

Coffee break

11:30 – 13:00
13:00 – 14:00

Agenda EU po roce 2020 – jednání s DG
Regio
Oběd

14:00 – 16:30

Úpravy/ změny cílů projektu

16:30 – 17:00

Coffee break

17:00 – 18:00

Závěr

Očekávané výstupy
Větší impuls pro zapojení soukromého sektoru

Společné doporučení pro agendu EU po roce 2020

.

