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České Budějovice 21. dubna 2008 
 

Evropský sociální fond (zkratka ESF) je nejstarší strukturální fond Evropské unie a je 
klíčovým nástrojem pro realizaci Evropské strategie zaměstnanosti.  
Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora 
sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a 
lidských zdrojů. Evropský sociální fond existuje v České republice již druhé programovací 
období. 
 
 
V období 2004 – 2006 byl základním programem pro čerpání finančních prostředků z ESF v 
České republice Operační program Rozvoj lidských zdrojů. „Díky dotaci z tohoto programu a 
konkrétně z prioritní osy 3 Rozvoj celoživotního učení realizujeme projekt Vývoj nových 
modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů,“  uvedla Barbora Vlková z 
Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s. „Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího 
systému složeného z 21 vzdělávacích modulů, které jsou zaměřeny na problematiku dotací z 
Evropské unie.“ 
 
V novém programovacím období 2007 – 2013 jsou finanční prostředky z ESF rozděleny do 3 
operačních programů. „Jedním z nich je Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, jehož cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení 
konkurenceschopnosti České republiky,“ uvedla Michaela Švehlová ze společnosti 
GPROJECT, 
s.r.o., která v rámci projektu lektoruje modul zaměřený právě na tento operační program. 
„Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost se zaměřuje na podporu 
základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol, dále na výzkum a vývoj a 
celoživotní učení.“ 
 
„Realizace obdobných vzdělávacích projektů pro osoby, které dokončily školní docházku a 
jsou v pracovním procesu, je možná v novém programovacím období právě z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,“ dodala Barbora Vlková. 

 


