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Zahájení projektu „Další vzdělávání v možnostech mezinárodní spolupráce“
V rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost byla 1. ledna 2013 zahájena
realizace projektu „Další vzdělávání v možnostech mezinárodní spolupráce“. Projekt je realizován na
území Středočeského kraje.
Projekt reaguje na zaostávání České republiky ve využívání evropských programů mezinárodní
spolupráce. Tyto programy poskytují těm, kteří je umí efektivně využít, významnou přidanou hodnotu
po obsahové i finanční stránce. Česká republika však jejich potenciál plně využít neumí. Projekt si
klade za cíl tuto situaci vylepšit.
Hlavním cílem projektu je zlepšit povědomí o evropských programech na podporu mezinárodní
spolupráce a zvýšit počet jednotlivců, kteří znají mezinárodní dotační programy a umějí je aktivně
využívat. V první fázi projektu budou vyškoleni lektoři ve Středočeském kraji tak, aby v této oblasti
uměli vzdělávat. V další fázi budou s jejich pomocí zorganizovány pilotní kurzy, při kterých se
zainteresované osoby z veřejného a neziskového sektoru naučí, jak se do takovéto spolupráce
zapojovat. To povede ve Středočeském kraji ke zvýšení počtu účastníků mezinárodních evropských
programů a následnému zlepšení celkové situace v kraji díky mezinárodní spolupráci a díky přísunu
dodatečných financí z mezinárodních dotačních programů.
Hlavním výstupem projektu bude vytvoření b-learningového kurzu a související metodiky pro lektory
měkkých dovedností. V současné době probíhá přípravná fáze projektu, ale už v březnu tohoto roku
bude obsah metodiky a kurzů konzultován s osmi lektory ze Středočeského kraje, kteří budou mít
zájem se na tomto projektu podílet. Lektoři se zapojí do vytváření obsahu a budou poskytovat zpětnou
vazbu při následném zkušebním vedení kurzů. Cílovou skupinou projektu jsou kromě lektorů přímo
zástupci veřejného a neziskového sektoru, kteří chtějí vylepšit své znalosti a schopnosti v oblasti
mezinárodní spolupráce. Ti se v průběhu roku 2014 zúčastní pilotních kurzů a po skončení projektu
budou mít podrobný přehled o mezinárodních dotačních možnostech i praktické znalosti nutné k jejich
využívání. Lektoři, kteří obdrží pozitivní hodnocení jak od účastníků testování, tak od odborných
pracovníků projektu, získají na závěr certifikát o účasti.
S koncem roku 2014 projekt neskončí - veřejnosti bude po registraci dále online přístupný
b-learningový kurz i metodika. Mezinárodní spolupráci bude nadále usnadňovat i funkční webový
portál, který se stane základem pro síť subjektů se zájmem o mezinárodní spolupráci.
Vedoucím projektu je Evropská rozvojová agentura, s. r. o., dodavatel poradenství v oblasti vzdělávání
a transferu know-how, expertních analýz, evropských dotací a mezinárodní spolupráce. Evropská
rozvojová agentura má s mezinárodní spoluprací bohaté zkušenosti. Je například vedoucím projektu
RENEW, který je mezinárodním projektem partnerství v rámci Programu celoživotního učení –
Leonardo da Vinci. Jeho hlavním cílem je vytvořit mezinárodní platformu pro sdílení znalostí a
zkušeností v oblasti financování projektů z prostředků evropských fondů.
Projekt je financován z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a spadá do oblasti
podpory 3.2 (Další vzdělávání). Reaguje na výzvu Středočeského kraje (Výzva č. 2 pro GP - oblast
podpory 3.2). Je podporován z Evropského sociálního fondu (ESF).

Více informací o průběhu projektu a o konání seminářů naleznete na webu Evropské rozvojové
agentury, na připravovaných webových stránkách projektu či na kontaktní emailové adrese
stepana.tezka@eracr.cz.
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