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NABÍDKA FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ FINANCOVANÉHO Z PROJEKTŮ EU 

 
 

Vážení, 
 

Rádi bychom Vás oslovili s nabídkou služeb v oblasti vzdělávání Vašich zaměstnanců. Do tohoto 
vzdělávání kromě všech odborných kurzů a dovedností patří také jazykové vzdělávání zaměstnanců 
firem, které může být financováno z prostředků poskytovaných Evropským sociálním fondem na tento 
projekt.  

Rádi bychom Vám nabídli naší pomoc a spolupráci při podání žádost o grant na tento projekt, který by 
Vám zajistil až dvouleté možné financování vašich vzdělávacích aktivit. Projekt Vám představujeme ve 
stručném souhrnu, další detaily a informace o formě, potřebné k financování vzdělávacích aktivit by 
bylo nutné probrat na osobní schůzce. 

Základní informace o typu a způsobu financování vzdělávacích aktivit v rámci tohoto projektu Vám 
uvádíme ve stručném přehledu. 

ZZáákkllaaddnníí  iinnffoorrmmaaccee::    

Globální cíl projektu 
Globálním cílem tohoto projektu je zvyšování odborných znalostí, 
dovedností a kompetencí zaměstnanců a současně s tímto i 
zvýšení konkurenceschopnosti podniků 

Specifické cíle 
Rozvoj kvalifikační úrovně zaměstnanců, motivace zaměstnavatele 
k podpoře odborného vzdělávání zaměstnanců, posílení udržení 
pracovních míst, udržitelnost 

Cílová skupina  Zaměstnanci a zaměstnavatelé malých a středních podniků se 
sídlem mimo Prahu 

Doba trvání realizace Maximální délka trvání realizace projektu pro jeden podnik je 36 
měsíců (ukončení projektu do roku 2012) 

Limity (maximální / 
minimální) Min. 500 tis. Kč 

Typy podporovaných aktivit Informační technologie, komunikační dovednosti, jazyková příprava 
… 

 

Rádi bychom Vám nabídli zcela konkrétní spolupráci, která by spočívala v kompletním zajištění 
realizace projektu. 

 Projektu pro Vás připravíme, sepíšeme potřebné žádosti a Vaším jménem podáme na 
příslušná místa 

 Ve spolupráci s Vám najdeme a zajistíme veškeré potřebné vzdělávací aktivity pro vaše 
zaměstnance 

 Našim spolupracovníkem je člověk, který má za sebou již několik úspěšných projektů pro jiné 
organizace, které jsou již ve fázi realizace 

 Budeme dozorovat celou realizaci projektu až do jeho ukončení 

 Budeme Vaším partnerem v jazykovém vzdělávání vašich zaměstnanců 

 Před zahájením projektu s Vámi sepíšeme rámcovou smlouvu o jeho realizaci prostřednictvím 
naší Jazykové školy 
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 Rámcová smlouva Vám poskytne zcela jednoznačný přehled o způsobu financování mezi 
všemi zúčastněnými subjekty 

 
V případě Vašeho zájmu o zajištění financování vzdělávacích aktivit pro vaše zaměstnance, bychom 
se s Vámi velice rádi sešli na osobní schůzce, kde bychom Vám sdělili další podrobnější informace, 
zodpověděli jakékoliv Vaše dotazy týkající se způsobu a principu zajištění takového financování a 
případně domluvili další spolupráci s Vámi.  
 
Se srdečným pozdravem 
 
Ing. Jiřina Gallová      
mobil :606 908 160      
email:  jirinagall@seznam.cz     
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