
 
 
 

Profesní životopis 
 

Jméno a příjmení: Mgr. Jakub Benda 

Dosažené vzdělání: 
 

 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium 
oboru Geografie a kartografie se specializací Sociální geografie a 
regionální rozvoj (1998–2004), dosažený titul magistr (Mgr.) 

Profesní praxe: 
 

 2009 – nyní Dotační management s.r.o., spolupráce na projektech SPF 
Group, s.r.o. v oblasti poradenství v místním a regionálním rozvoji 
(strategické plánování, analýzy, šetření, vzdělávání) a přípravě, realizaci a 
zajištění udržitelnosti žádostí o dotace podpořených z fondů EU 

 2004–2009 Magistrát hlavního města Prahy, programový manažer 
Odboru fondů EU, řízení projektů financovaných z fondů EU, příprava a 
řízení operačních programů Hlavního města Prahy: JPD 2 a OP Praha – 
konkurenceschopnost 

 2002–2004 ÚMČ Praha 3, referent Odboru územního rozvoje, příprava a 
řízení projektů rozvoje území městské části 

Referenční 
zakázky: 
 

1. Strategické plány rozvoje měst, obcí a městských částí 
 „Strategický plán rozvoje městské části Praha 20“ – 2020-21, 

zadavatel MČ Praha 20 – člen týmu 
 „Strategický plán rozvoje města Mladé Boleslavi“ – 2010-11, 

zadavatel Statutární město Mladá Boleslav – člen týmu 
2. Studie rozvoje a analýzy lokalit  

 „Urbanity campus Bruntál – Ekonomická a demografická studie 
BREEAM“ - 2022, člen týmu 

 „Logické a dopravní souvislosti projektu H2 Triangle“ – 2022, vedoucí 
týmu 

 „Urbanity campus Tachov – Ekonomická a demografická studie 
BREEAM“ - 2021, člen týmu 

 „Analýza území a strategie rozvojových aktivit lokality Krásné Březno 
– Poloostrov“ – 2011-12, zadavatel Krajský úřad ústeckého kraje – 
vedoucí řešitelského týmu 

3. Integrované strategie pro nástroj ITI 
 „Integrovaná strategie ITI ústecko-chomutovské aglomerace 2021-

27“ – 2020-21, zadavatel Statutární město Ústí nad Labem – garant 
tematické oblasti 

 „Integrovaná strategie ITI mladoboleslavské aglomerace 2021-27“ – 
2021, zadavatel Statutární město Mladá Boleslav – garant tematické 
oblasti 

 „Integrovaná strategie IPRÚ mladoboleslavské aglomerace 2014-20“ 
– 2014-15, zadavatel Statutární město Mladá Boleslav – vedoucí týmu 

4. Strategie a programy rozvoje krajů a regionů 
 „Aktualizace Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020“ – 2011-

2012, zadavatel Jihomoravský kraj – člen týmu 
5. Evaluace veřejných politik a programů 

 „Evaluace IPs podpořených z P 3 OP VVV, Část II: Evaluační okruh B – 
Evaluace projektu MOV“ – 2018–22, zadavatel Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy – vedoucí týmu 



 „Evaluace IPs podpořených z P 3 OP VVV, Část II: Evaluační okruh C – 
Evaluace projektu PPUČ“ – 2018–22, zadavatel Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy – vedoucí týmu 

 „Evaluace vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních 
služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022“ – 2021–23, 
zadavatel Hlavní město Praha – člen týmu 

6. Člen realizačního týmu projektů místních akčních plánů vzdělávání 
 „Místní akční plán III rozvoje vzdělávání v správním obvodu Praha 9“ 

– 2021-23, nositel MČ Praha 9 – manažer projektu a administrátor, 
zpracovatel žádosti o dotaci 

 „Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v správním obvodu Praha 6“ – 
2020-22, nositel MČ Praha 6 – manažer projektu a administrátor, 
zpracovatel žádosti o dotaci 

 „Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v správním obvodu ORP 
Vrchlabí“ – 2018-22, nositel Svazek obcí Horní Labe – manažer 
projektu a administrátor, zpracovatel žádosti o dotaci 

 „Místní akční plán I rozvoje vzdělávání v správním obvodu ORP 
Vrchlabí“ – 2016-18, nositel Svazek obcí Horní Labe – manažer 
projektu a administrátor, zpracovatel žádosti o dotaci 

7. Zpracování a administrace žádostí o dotace z fondů EU 
 Příprava žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 

programu (2021-2027, 2014-2020), OP Praha – pól růstu, OP Výzkum, 
věda a vzdělávání, OP Praha – konkurenceschopnost, ROP Střední 
Čechy a Integrovaného operačního programu pro vybrané klienty 
(Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., městská část Praha 1, 9, 12, 17, 
18 a Libuš, město Kladno, město Mladá Boleslav, město Benešov nad 
Ploučnicí, ČCCR – Czechtourism) – vedoucí týmu 

Jazykové znalosti: 
 

1. anglický jazyk (dobrá úroveň) 
2. italský jazyk (základní komunikační úroveň) 

Další kompetence 1. Dlouhodobé profesní i zájmové zaměření na územní rozvoj a 
problematiku rozvoje měst a regionů v Česku 

2. Organizační schopnosti (příprava, realizace, metodické a personální 
vedení projektů a zakázek) 

3. Stylistické kompetence, dobrý písemný jazykový projev 
4. Práce s PC – MS Office, MSSF-Monit 
5. Dobrovolnická činnost v oblasti volnočasových aktivit pro děti 
6. Řidičský průkaz skupiny B 

  


