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Nová výzva
na vzdělávání z ESF
Vážení přátelé,
29.6. byla vyhlášena výzva umožňující získat dotace na vzdělávání
zaměstnanců.
Níže najdete několik informací a rad a také možností, jak Vám
s podáním žádosti můžeme pomoci.
Kdo může žádat
- Všechny firmy na vzdělávání zaměstnanců s pracovištěm mimo
Prahu.
Jaké finanční prostředky můžete získat
- Formou de minimis až 100% výdajů na školení (pro případné
vyjasnění, zda již máte de minimis vyčerpáno nás, prosím,
kontaktujte: inc@inc.cz).
Další rady
- Zvláštní důraz je kladen na skupinu do 25 let a 50+. Není to
podmínkou, ale bude dobře v žádosti vypíchnout to, co se udělá
speciálně pro tuto skupinu a vypíchnout ji jako samostatnou cílovou
skupinu.
- Dále je kladen důraz na „Rovné příležitosti žen a mužů“. Na
toto téma musí být v projektu zaměřena alespoň jedna samostatná
aktivita.
- Podporované aktivity jsou i z oblasti tvorby podnikových
vzdělávacích programů tzn. vyškolení a využití interních lektorů
(co se týká interních lektorů, tak naše firma je v současnosti
příjemcem dotace na tvorbu školení a know how pro rozvoj
interních lektorů a podporu systémů práce s nimi, takže Vám v
případě zájmu můžeme pomoci tuto část sestavit).
- Ve výzvě je větička: „Podporovány budou zejména projekty
komplexního charakteru, zaměřené především na aktivity
vlastní realizace dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců“.
V projektové žádosti je třeba vysvětlit – „prodat hodnotitelům“, že
se nejedná o vzdělávání nahodilé, ale že vychází z dlouhodobé
koncepce, která bude pokračovat i po ukončení projektu.
Z výše uvedeného vyplývá, že bude třeba žádost o dotaci dobře
připravit. Hodnotitelé budou v žádostech hledat větší myšlenku než
jen to, že jde o soubor školení poskládaných proto, že právě vyšla
výzva.

Co máte
udělat teď
1. rozhodněte se zda budete
žádost sestavovat sami nebo
s externí pomocí
2. sepište si kurzy, které chcete
v průběhu roků 2013-14
provádět (klikněte zde a
stáhněte si soubor „Tabulka
možných kurzů a aktivit“).
3. napište si o formulář, který
Vám pomůže sestavit analýzu
vzdělávacích potřeb (u
velkých firem povinná příloha,
u ostatních se doporučuje
vložit také) – napište na
inc@inc.cz

Pomoc s podáním
žádosti
Pokud byste chtěli pomoci s
napsáním žádosti a podáním
projektu, popř. po schválení s
jeho administrací, rádi Vám
nabídneme naše služby.
Můžeme Vám nabídnout:
- rozsáhlé zkušenosti s
podáváním vzdělávacích
projektů
- úspěšnost žádostí více než
90%
- kontrolu žádosti před
podáním hodnotitelem (Petr
Vitouch, jednatel společnosti
je i hodnotitelem ESF
projektů)
- pomoc při sestavení
vzdělávacího plánu a analýzy
vzdělávacích potřeb

Důležité je i zmínit, že u velkých firem je povinná a u středních a
malých doporučená příloha týkající se „zhodnocení dosavadního
systému vzdělávání“. Struktura této přílohy je ve výzvě podrobně
popsána.

Máte-li zájem o více informací o výzvě nebo o podmínkách,
napište nám na
inc@inc.cz
nebo volejte +420 545 242 821.
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je vzdělávací a konzultační
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Váš kontakt jsme získali pomocí telemarketingu na Vás nebo vaši firmu. Pokud nechcete dále dostávat informace o tématech z oblasti
HR, o Manažerských snídaních a dalších akcích, dejte nám vědět. Vaši e-mailovou adresu vyřadíme z naší databáze.

