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Dozvědět se, jak a na co získat dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie, měli šanci 
účastníci unikátního pilotního projektu „Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání 
regionálních manažerů“. „Získali jsme téměř dvoumilionovou dotaci na projekt, v rámci 
něhož jsme realizovali 21 tematických kurzů zaměřených na jednotlivé programy, z nichž lze 
získat dotaci z Evropské unie. Projekt byl však unikátní především tím, že se účastníci 
jednotlivých kurzů vzdělávali především přes internet, formou e-learningového programu a e-
knihovny,“ informovala manažerka projektu Barbora Vlková z Místní akční skupiny 
Hlubocko – Lišovsko, která projekt realizuje.  
 
Prostřednictvím bezplatného e-learningového vzdělávání se účastníci dozvěděli nejenom o 
možnostech čerpání finančních prostředků z evropských fondů. „Získali informace i o tom, 
jak napsat žádost o dotaci a následně projekt financovaný z Evropské unie řídit a 
administrovat,“ přiblížila obsah kurz� jedna z lektorů, Michaela Švehlová ze společnosti 
GPROJECT, která se zaměřuje na zpracování žádostí o dotace. 
 
Vedle e-learningového programu na internetu proběhl ke každému kurzu i workshop, kde 
přednášeli specialisté na jednotlivé oblasti, na něž lze z Evropské unie získat dotaci. Lektor 
účastníky seznámil s příslušným operačním programem, informoval, na co všechno lze získat 
dotaci a vysvětlil jim vzdělávání formou e-learningu. 
 
Jeden z kurzů se zaměřoval například na Operační program Podnikání a inovace pro malé 
podniky. „Podnikatelé z tohoto programu mohou získat dotaci například na vybudování 
školicího střediska či vývojového centra ve firmě, získání patentů, rekonstrukci nemovitostí, 
spolupráci s vysokými školami a mnoho dalších oblastí,“  informoval lektor daného kurzu, 
Lukáš Tryml ze společnosti G-PROJECT. 
 
„Nyní se projekt blíží do konce. Zbývá uspořádání závěrečného semináře, kde účastníci kurzů 
složí závěrečný test a ti úspěšní získají osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu,“ sdělila 
Barbora Vlková.  

 


