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Dotace na vzdělávání zaměstnanců - Vzdělávejte se pro růst v
regionech II.

Foto: Centrum andragogiky, s.r.o.
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Vzdělávání zaměstnanců je jednou z oblastí, na které lze prostřednictvím operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost získat dotaci z ESF.

Jednou z nejjednodušších cest, jak tyto dotace využít, je v současné době projekt Vzdělávejte se
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pro růst v regionech. S projektem má velké zkušenosti i společnost Centrum andragogiky, nabízí
firmám poradenství v oblasti čerpání dotace i přípravy vzdělávacích programů.

V období od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2014 probíhá realizace regionálních individuálních projektů
Vzdělávejte se pro růst ve všech krajích ČR. "Jedná se o podstatně jednodušší způsob, jak získat
finance na vzdělávání ve firmách, než je podávání samostatných projektů. Také schvalování netrvá
zdaleka tak dlouho," říká Ing. Petra Michaličková z Centra andragogiky.

Cílem projektu je podpora zvyšování úrovně odborných znalostí a dovedností zaměstnanců a
zaměstnavatelů s potenciálem růstu. Každý kraj si individuálně stanovuje, které obory budou v
rámci projektu podpořeny, tyto obory určuje dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE.

První vlna projektu byla velmi úspěšná, proto se v létě 2013 otevírají návazné regionální
individuální projekty "Vzdělávejte se pro růst v regionech II". Centrum andragogiky se
poradenstvím ohledně čerpání dotace z toho projektu zabývá již od jeho zahájení. Má zkušenosti
se všemi potřebnými náležitostmi, připravováním žádostí i realizací vzdělávacích programů. Dokáže
zajistit také veškerou nezbytnou administrativu vyžadovanou projektem. Firmy tak mohou využít
kompletní servis týkající se čerpání dotace.

Pokud máte zájem se do projektu zapojit nebo se dozvědět více, neváhejte se obrátit na Ing. Petru
Michaličkovou z Centra andragogiky, s.r.o. (774 695 279, petra@centrumandragogiky.cz), ráda
Vám poskytne všechny nezbytné informace.
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UPC Česká republika, a.s.
Poskytovatel televizních služeb a vysokorychlostního internetu. Kabelová
televize, internetové připojení a telefonní služby za výhodných podmínek.

 

Trápí vás vysoké ceny za inkoustové cartridge do tiskáren?
Ušetřete desítky až stovky procent při tisku na inkoustové tiskárně! Nabízíme
kompatibilní cartridge, plnitelné cartridge a kvalitní inkoust. Vše skladem.

 

Paliva Jelen Nový Hrádek
Prodej uhlí, koksu, briket, palivového dřeva. Dopravu pevných paliv a
stavebních hmot zajišťujeme pomocí dvou vozidel Multicar. Další služby:
pneuservis, nástřik podvozků, opravy čelních skel, autodoplňky, maziva. Mobil
724 236 398, www.paliva-jelen.cz.

DiViPix - Pekařství cukrářství - To nejlepší od nás pro vás
Naše výrobky jsou chlazené s 30denní zárukou trvanlivosti, chutí i cenou
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Naše výrobky jsou chlazené s 30denní zárukou trvanlivosti, chutí i cenou
velice oblíbené neboť dort 1.60kg stojí již od 195.-kč a 650g za 100.-kč.
Dovezeme kamkoli po domluvě na tel. 721 419 961 nebo na m-
stoklasa@seznam.cz. Dodáme jak firmám tak i jednotlivcům po celém
východočeském kraji.

 

Předcházejte CHŘIPKÁM, ANGÍNÁM, BOLESTEM V KRKU pomocí přírody
Nejširší sortiment výrobků s včelími produkty. Ústní sprej s propolisem proti
chřipce. Med se zázvorem proti bolestem v krku. Používáme výhradně kvalitní
ČESKÝ MED.

 

Dražby EU s.r.o. - realitní a obchodní činnost, veřejné dražby nemovitostí
Provádíme dobrovolné i nedobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000
Sb. zákona o veřejných dražbách. Nabízíme rychlé, efektivní a spolehlivé
řešení jak vymoci Vaše pohledávky od Vašich dlužníků.

 

O-Agon v.o.s. - Kamenosochařství Lenka a Jiří Kramářovi
Zhotovení a prodej výrobků z přírodního a umělého pískovce, prodej stavební
chemie, ručního i pneumatického nářadí pro kameníky, výroba silikonových
forem.

 

LEVNÉ PRÁCE S PILOU, KŘOVINOŘEZEM, PLOTOSTŘIHEM, ŠTĚPKOVÁNÍ
VĚTVÍ, UDRŽBA ZELENĚ...
Nabízím sekání neudržovaných, nebo špatně přístupných ploch křovinořezem
(jako jsou příkopy, šikmé svahy, plochy okolo svodidel, kruhové objezdy a jiné
podobné plochy...) Dále jsem schopen s křovinořezem prosekávat křoviny,
keře a trnité keře. Petr Cabicar, Libčany 34, tel.: 606 571 989,
petr.cabicar@seznam.cz, levnaprace.webnode.cz
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Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese kralovehradecko@regiony24.cz.
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