Výzvva k předkláádání projektových zám
měrů
– vzdělávání zaměst nanců a ma
anagementu podniků

ava strategiee čerpání do
otací nejen na
n národní úúrovni, ale i v našem
V součassné době prrobíhá přípra
regionu. Místní akčn
ní skupina ORLICKO
O
(dálle jen MAS ORLICKO) má
m možnost v rámci realizace své
rozvojovvé strategie na léta 2014
2
‐ 20220 zprostřed
dkovat finanční prostřeedky na vzzdělávání
zaměstn
nanců a man
nažerů firem
m. Byla již nnavázána spolupráce se školami a dalšími vzdě
ělávacími
subjektyy k zajištění odborného
o
vedení a vzděělávacích kap
pacit.
Finance by měly směřovat tam, kde je podniky nejjvíce potřeb
bují a zlepššit tak kvalifikační a
vzdělano
ostní úroveň
ň zaměstnanců nebo m
manažerů. MAS ORLICKO v této ssouvislosti vyhlašuje
v
kontinuáální příjem projektových
p
záměrů s cíílem mapováání reálných potřeb firem
m (společno
osti od 10
zaměstn
nanců výše).
Tato výzzva je v souladu s opatřřením strateegie komunittně vedenéh
ho místního rozvoje úze
emí MAS
ORLICKO
O 2.3.3. Rozzvoj lidských
h zdrojů v ppodniku. Zně
ění opatření je pro zájjemce k disp
pozici na
http://m
mas.orlicko.czz/strategie‐d
dokumenty, ssekce C_Vstup pro vklád
dání projektoových záměrrů, Oblast
2.3. Funggující a rosto
oucí sektor podnikání.
Podrobn
né informacee Vám poskyytne pracovnník MAS ORLLICKO Tomášš Vacenovskký (tel.: 775 311
3 363),
na jehožž e‐mailovou adresu vace
enovsky@maas.orlicko.cz můžete rovněž zasílat vy
vyplněný dotazník (viz
níže) popisující Vašee potřeby v oblasti
o
vzděláávání. Vyplněné dotazníky lze také zzanechat na obecním
úřadě v místě Vašeho podnikání..

ům, které pro
ojeví zájem o tuto probleematiku, bud
deme poskytovat průběž ný informační servis.
Subjektů
Děkujem
me Vám za prrojevený záje
em a těšíme se na případ
dnou budouccí spolupráci .
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p
podniiků v oblasti rozvoje vzdělávání zaměstnanců / m
manažerů
Dotazníkk k zjištění potřeb
Název firrmy:
IČ a adreesa sídla společnosti:
Právní fo
orma / veliko
ost podniku (počet
(
zaměsstnanců):
Kontaktn
ní osoba / e‐mail / telefo
on:
Vaše pottřeba v oblassti vzděláván
ní zaměstnannců (prosíme
e, označte):
Téma (p
případně blíže specifikujtte dle Vašichh potřeb)

Zájem
NE
ANO / N

Předpokláda
P
né
náklady
n
(Kč)

Tvorba a zavádění moderních
m
sysstémů řízeníí a rozvoje lid
dských zdrojů
ů
Podporaa zavádění agge managem
mentu do poddniků (řízeníí s ohledem na
n
věk, scho
opnosti a potenciál praco
ovníků)
Vzděláváání potenciálních zaměstnanců (ttraining pro
ogramy, lettní
kempy, p
přednášky, vedení
v
diplom
mových a dissertačních prrací aj.)
Tvorba p
podnikových vzdělávacích
h programů
Další pro
ofesní vzděláávání zaměstnanců
Vzděláváání managementu ve specifických
s
dovednoste
ech (coachin
ng,
řízení tým
mu, krizová komunikace aj.)
Spoluprááce podniků a škol za účelem slaďoování kvalifikkační úrovně a
kvalifikační strukturyy pracovní sílly s požadavkky trhu práce
e
Školení měkkých do
ovedností (n
např. asertivvní komunikaace, obchod
dní
dovedno
osti apod.)
Školení ovládání sp
pecifických software
s
(koonstrukční programy
p
jakko
např. Au
utoCAD)
Školení v oblasti ovládání speciifických stroojů a zařízen
ní (např. CNC,
svářecí ttechnika apo
od.)
Školení v dalších specifických oblastech dlee potřeb firem (uveďte v
jakých)
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