Program on-line semináře
Dotace EU a Cost-benefit analýza

Datum:
22. dubna 2021
Místo konání: Seminář proběhne on-line prostřednictvím
MS Teams
Zahájení:
9:00 hod.
Ukončení:
16:00 hod.
8:30 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení, představení Eurocentra Ústí nad Labem
Petr Lúčka

9:15 – 10:45

Teoretické minimum Cost-benefit analýzy
Vymezení, účel a typy CBA.
Základní pojmy související s CBA - finanční plán, finanční vs.
ekonomická analýza, hotovostní toky, časová hodnota
peněz, diskontování, kriteriální ukazatele, finanční
návratnost investice a další.
Efektivita investice - východiska, dokumenty, kritéria a
metody hodnocení.
Doporučený postup zpracování CBA investičního projektu.
Povinnost zpracování eCBA v projektech ESI fondů.
Modul CBA v monitorovacím systému MS2014+.

10:45 – 11:00

Coffee break

11:00 – 12:30

Příprava zpracování CBA aneb co vše potřebujeme
Projektová východiska pro správné nastavení CBA variantní řešení projektu, referenční období, zůstatková
hodnota investice, veřejná podpora, příjmy projektu.
CBA a Žádost o podporu v MS2014+ - kontrolní prvky.
Finanční plán projektu jako podklad pro zpracování CBA.
Nejčastější chyby žadatelů při práci v modulu CBA MS2014+.
Praktické ukázky a aplikace (referenční období, odpisový
plán, zůstatková hodnota investice, finanční plán projektu,
základní nastavení v modulu CBA MS2014+).

12:30 – 13:15

Přestávka na oběd
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13:15 – 14:45

Finanční analýza projektu
Struktura finanční analýzy.
Datové oblasti v modulu CBA MS2014+.
Kriteriální ukazatele finanční analýzy.
Hodnocení návratnosti investice.
Návratnost kapitálu a udržitelnost pro finanční analýzu.
Citlivostní analýza a identifikace rizikových toků.
Praktické ukázky a aplikace (diskontování hotovostních toků,
výpočet kriteriálních ukazatelů, datové oblasti finanční
analýzy v MS2014+, citlivost finanční analýzy).

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:00

Ekonomická analýza projektu
Struktura ekonomické analýzy.
Datové oblasti v modulu CBA MS2014+.
Fiskální korekce (transfery, nepřímé daně apod.).
Socio-ekonomické dopady projektu (tržní, netržní,
externality).
Od tržních cen k cenám účetním.
Hodnocení ekonomické návratnosti investice a kapitálu
(kriteriální ukazatele).
Citlivostní analýza a identifikace rizikových toků.
Praktické ukázky a aplikace (datové oblasti ekonomické
analýzy v MS2014+, kvantifikace socio-ekonomických
dopadů, citlivost ekonomické analýzy).

16:00

Ukončení semináře

