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POZVÁNKA 
 

na setkání členů a workshop k výzvě č. 60 z Operačního programu Zaměstnanost 

Vzdělávání – společná cesta k rozvoji! 
 

který se uskuteční  

v pátek 23. 9. 2016 ve 13,00 hod. 
v zasedací místnosti D222 na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO, 

Lumírova 630/13, 730 00  Ostrava - Výškovice 
 
 

Vážení členové klastru, 
 
dovolujeme si vás pozvat na workshop k výzvě č. 03_16_060 Ministerstva práce a sociálních věcí 
z Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“, který je pořádán 
v rámci Sekce Fundraisingu Bezpečnostně technologického klastru. Smyslem tohoto setkání členů bude 
specifikace vzdělávacích potřeb členů klastru a zapojení zaměstnanců členů do projektu, který klastr 
připravuje. 
 
Podporovanými aktivitami této výzvy je další profesní vzdělávání zaměstnanců a to v těchto oblastech: 
- Obecné IT  
- Měkké a manažerské dovednosti 
- Jazykové vzdělávání  
- Specializované IT 
- Účetní, ekonomické a právní kurzy  
- Technické a jiné odborné vzdělávání 
- Interní lektor 
  
Projekt má maximální dobu realizace 36 měsíců, celková finanční alokace je 420.000.000,-- Kč. Podpora 
nesmí být poskytnuta na vzdělávání, které podnik organizuje za účelem, aby dodržel závazné vnitrostátní 
normy vzdělávání (periodická školení BOZP, požární ochrana, první pomoc, školení řidičů – referentů). 
 
V příloze Vám zasíláme tabulku, kde uvádíme navržené kurzy s maximální časovou dotací, vycházející 
z metodiky MPSV. Výčet kurzů tímto však není konečný, na základě specifikace vašich vzdělávacích potřeb 
lze navrhnout jakýkoli jiný kurz, který lze zařadit do výše uvedeného podporovaného rámce. 
 
Těšíme se na setkání, konzultaci vašich vzdělávacích potřeb a zapojení do projektu BTKlastru. 
 
 
 
V Ostravě dne 21. 9. 2016      Mgr. Simona Guzdková 


