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Chcete realizovat projekt, nemáte dostatek finančních prostředků a nevíte jak na to? 
Můžeme Vám pomoci při přípravě projektu a jeho realizaci. Jak? Prostřednictvím bezplatného e-learningového 
vzdělávání v oblasti možností čerpání finančních prostředků z evropských fondů v novém programovacím 
období 2007 – 2013 včetně části o přípravě, tvorbě a řízení projektu, které realizuje Místní akční skupina 
Hlubocko – Lišovsko o.p.s. v rámci projektu „Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních 
manažerů“.  
E-learningové vzdělávání bude zahájeno 1. 6. 2007 a bude probíhat v 21 vzdělávacích modulech (kurzech): 
1. Operační programy 2007 – 2013 (zhodnocení zkušeností z období 2004 – 2006, fondy, základy EU a další 
teoretické bloky) 
a) pro neziskové organizace včetně samosprávy (obce, mikroregiony, MAS) 
b) pro podnikatele 
2. Regionální operační program 
a) pro neziskové organizace 
b) pro samosprávu 
c) pro podnikatele 
3. Integrovaný operační program 
4. Evropská územní spolupráce 
a) OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 
b) OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 
5. OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
6. OP Podnikání a inovace 
a) pro velké podniky 
b) pro malé a střední podniky 
7. OP Životní prostředí a OP Doprava 
8. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
9. OP Výzkum a vývoj pro inovace 
10. Projektový management 
a) tvorba projektu (teorie) 
b) tvorba projektu (praxe) 
c) řízení projektu, udržitelnost a vyúčtování (teorie + praxe) 
11. Program rozvoje venkova 2007 – 2013 
a) Osa I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 
b) Osa II - Zlepšování životního prostředí a krajiny 
c) Osa III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 
d) Osa IV - Leader 
V případ� Vašeho zájmu o e-learningový kurz vyplňte přiloženou přihlášku a zašlete obratem na naši e-
mailovou adresu: smolova@mashl.cz, nejpozději však do 15. 5. 2007. 
Po obdržení Vaší přihlášky Vám budou e-mailem zaslány další pokyny a instrukce. 


