Pozvánka

Zaproszenie

Školení pro žadatele v PO3 – Vzdělávání a kvalifikace
v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Regionální subjekt – Moravskoslezský kraj a Regionalny punkt Kontaktowy v BielskuBiałej ve spolupráci se Společným sekretariátem v Olomouci pořádají Školení pro
žadatele v PO3 – Vzdělávání a kvalifikace v Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko.
Školení se uskuteční 5. 3. 2019 v Ostravě na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje ve školící místnosti F 502 od 11:00 a je určeno potenciálním
žadatelům (partnerům projektů) z Moravskoslezského kraje a Województwa
Śląskiego.
Po ukončení školení (cca ve 13:30) bude možnost osobních konzultací projektových
záměrů.
Prioritní osa 3 - Vzdělávání a kvalifikace je zaměřena na realizaci aktivit:
- příprava a realizace společného vzdělávání
- spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce
- rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému.
Bližší informace k výzvě jsou k dispozici na stránkách Programu - http://www.czpl.eu/vyzvy-k-predkladani-projektu-a-prehled-schvalenych-projektu .
Přihláška:
Formou e-mailu na adresu jana.kaiduschova@msk.cz .
V přihlašovacím e-mailu uveďte účastnící se osoby a název organizace.

Szkolenie dla wnioskodawców OP3 - Edukacja i kwalifikacje
w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Podmiot Regionalny w Kraju Morawskośląskim i Regionalny Punkt Kontaktowy
w województwie śląskim organizują we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem
w Ołomuńcu szkolenie dla wnioskodawców nt. Osi Priorytetowej 3 - Edukacja
i kwalifikacje Interreg Republika Czeska – Polska.
Szkolenie odbędzie się 5 marca br. w Ostrawie w siedzibie Urzędu Kraju
Morawskośląskiego w sali szkoleniowej F 502 od god. 11:00 i jest przeznaczone dla
potencjalnych wnioskodawców (partnerów projektu) regionu Morawskośląskiego
i województwa śląskiego.
Po zakończeniu szkolenia (około 13:30) będzie możliwość konsultacji propozycji
projektowych.
Oś priorytetowa 3 - Edukacja i kwalifikacje skupia się na realizacji działań:
- przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia
- współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy
pracy
- rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty.
Więcej informacji na temat naboru znajduje się na stronie internetowej Programu http://pl.cz-pl.eu/ogoszenia-o-naborach-wnioskow-i-zatwierdzone-projekty.
Zgłoszenie na szkolenie:
Przez e-mail jana.kaiduschova@msk.cz .
W e-mailu zgłoszeniowym proszę podać nazwę instytucji i nazwiska uczestników.

Realizováno v rámci projektu Technické pomoci / Szkolenie realizowane w ramach projektu Pomocy Technicznej
reg. čísl. CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001574 „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PR 2018-2020“
Účast na akci je bezplatná. / Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

