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Žadatelům o dotace pom ůže vzdělávání p řes internet   
 
Tisková zpráva č. 2/2007  
 
Chcete realizovat projekt, nemáte dostatek finančních prostředků a nevíte jak na to? Zapojte 
se do nového internetového vzdělávacího programu. „Kurzy bezplatného e-learningového 
vzdělávání v oblasti evropských dotací budou spuštěny 1. června,“ informoval Jan 
Šmidmayer z Místní akční skupiny Hluboko – Lišovsko, která vzdělávání organizuje. 
V kurzech se účastníci dozví informace o všech typech podpory, které Evropská unie nabízí. 
„Celkem máme připraveno 21 vzdělávacích modulů, takže si každý může vybrat program, ze 
kterého by chtěl v budoucnu čerpat,“ vysvětluje lektorka kurzu Michaela Švehlová ze 
společnosti G-PROJECT. Organizátoři předpokládají, že se do kurzu zapojí starostové obcí, 
podnikatelé a představitelé neziskových organizací. „Pro účastníky vzdělávání proběhne dne 
23. května 2007 od 10:00  v Parkhotelu v Hluboké nad Vltavou  úvodní konference, kde 
získají podrobnější informace o projektu, průběhu vzdělávání a studiu v e-learningovém 
programu,“ uvedl Jan Šmidmayer.  
 
V případě zájmu o e-learningový kurz je nutno se nahlásit na e-mailové adrese 
smolova@mashl.cz nebo na telefonu 387 965 104 nejpozději však do 15. 5. 2007. 
 
Vzdělávací moduly (kurzy): 
 
1. Operační programy 2007 – 2013 

a) pro neziskové organizace včetně samosprávy (obce, mikroregiony, MAS) 
b) pro podnikatele 

2.Regionální operační program 
a) pro neziskové organizace  
b) pro samosprávu 
b) 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 
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Kontakty: 
Eva Šmolová 
projektová asistentka 
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. 
Telefon: 387 965 104 
E-mail: smolova@mashl.cz  
Web: www.mashl.cz  
 
 

 

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociální m fondem 

a Státním rozpo čtem České republiky.  
 

 


