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Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. nabízí spolupráci při realizaci projektu „Vývoj nových modulů 
dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů“ a hledá spolupracovníky na pozici „lektor vzdělávacího 
modulu“. Cílem projektu je: 
vytvoření nového komplexního systému dalšího vzdělávání regionálních manažerů, zvýšení profesionální úrovně 
regionálních manažerů, a tím zvýšení absorpční kapacity Jihočeského kraje a přiblížení evropských prostředků 
jihočeským žadatelům, vytvoření 21 vzdělávacích modulů s možností průběžného vzdělávání (e-learning).  
Termín realizace: listopad 2006 – červen 2008. 
Náplní činnosti lektora vzdělávacího modulu je tvorba skript, naplnění e-learningového programu údaji včetně 
aktualizací a vedení workshopu v jednom (event. více) z těchto vzdělávacích modulů: 
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 včetně samosprávy (obce, mikroregiony, MAS) 
b) pro podnikatele 
3. Integrovaný operační program 
a) pro neziskové organizace včetně samosprávy (obce, mikroregiony, MAS) 
b) pro podnikatele 
4. Evropská územní spolupráce 
a) pro neziskové organizace včetně samosprávy (obce, mikroregiony, MAS) 
b) pro podnikatele 
5. OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
6. OP Podnikání a inovace 
7. OP Životní prostředí 
8. OP Doprava 
9. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
10. OP Výzkum a vývoj pro inovace 
11. Projektový management 
a) tvorba projektu (teorie) 
b) tvorba projektu (praxe) 
c) řízení projektu, udržitelnost a vyúčtování (teorie + praxe) 
12. 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) Leader 
Po dokončení úkolu (duben 2008) bude lektorovi vyplacena odměna. 
V případě Vašeho zájmu o spolupráci nás kontaktujte na tel.: 387 353 242, 775 643 106, 
e-mail: smolova@mashl.cz.  
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: 
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. 
Masarykova 1 
373 41 Hluboká nad Vltavou 
nebo e-mail: smolova@mashl.cz. 


