Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.3

Oblast podpory

Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu

Číslo projektu

Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (účetnictví,
daňová evidence) pro účastníky dalšího vzdělávání
v Libereckém kraji
CZ.1.07/3.2.01/03.0020

Název příjemce

ECS Government, s.r.o.

Celková alokovaná částka

2 745 213,83 Kč

Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

01.01.2012 - 31.07.2013
Popis projektu:
Cílem projektu a jeho klíčových aktivit je připravit inovativní
vzdělávací programy pro účastníky dalšího vzdělávání
v Libereckém kraji, kteří zastávají nebo chtějí zastávat pracovní
pozice administrativních pracovníků, ekonomů, refentů
ekonomických oddělení, či jsou začínající podnikatelé.
Cílové skupině chceme umožnit rozvoj kvalifikace, která jim
pomůže zvládat nároky na současné pracovní pozice a zvýší její
uplatnitelnost na trhu práce.
Cestou k naplnění cílů je vytvoření a pilotní ověření 4
vzdělávacích programů včetně učebních materiálů a elearningu.
Cíle projektu:
1) Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení
konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace
dalšího vzdělávání
- hlavním cílem projektu je vytvořit nové vzdělávací programy,
které pomohou cílové skupině zvýšit si kvalifikaci, lépe a
efektivněji vykonávat svou práci
- rozvoj kvalifikace pracovníků přispěje k jejich psychické
pohodě a lepšímu vyrovnávání se s nároky moderní ekonomiky
na flexibilitu a komplexní připravenost pracovní síly a zároveň
se sníží jejich ohrožení nezaměstnanosti.
2) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení

Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

informovanosti o dalším vzdělávání v Libereckém kraji
- tento projekt má za cíl rozšířit nabídku dalšího vzdělávání o 4
nové vzdělávací moduly týkající se ekonomické sféry (Vedení
účetnictví, Majetek, Zákoník práce a mzdy, Daňová evidence) a
přinést zároveň modernizaci metodiky a využívání e-learningu.
Cílová skupina:
- tvoří ji účastníci dalšího vzdělávání z Libereckého kraje:
1) Administrativní pracovníci a blízké profese
2) Ekonomové a referenti ekonomických oddělení v MSP
3) Začínající podnikatele a OSVČ
Témata klíčových aktivit:
- jedná se o 4 vzdělávací programy přesně na míru cílovým
skupinám:
1) Kurz Vedení účetnictví - program v délce 7 dnů
2) Kurz Majetek - program v délce 5 dnů
3) Kurz Zákoník práce a mzdy - program v délce 5 dnů
4) Daňová evidence - program v délce 6 dnů
Propracované metodiky poskytují koncepční vzdělání, které lze
zároveň díky efektivním metodám výuky, modulovému
systému a e-learningu absolvovat v relativně krátkém čase,
případně distanční formou.
http://www.ecs-government.cz
Bc. Anna Pražská, anna.prazska@ecs-government.cz, tel. 734
622 786

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

