ČLÁNKY

PENÍZE Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MOHOU
ZÍSKAT I VYSOKÉ ŠKOLY
Kateřina Murlová

s projekty zaměřenými na další vzdělávání učitelů
nebo řídících pracovníků škol. Důležité je, aby projekty přinášely do práce pedagogů inovace a usnadňovaly jim výměnu zkušeností. Jako příklad lze uvést
vydávání knih a brožur, organizování seminářů pro
učitele nebo vytváření sítí škol. Speciálně pro projekty
vysokých škol je velmi aktuální umožnit prostupnost
mezi školami a interdisciplinární přístup ke studiu cestou modulového uspořádání programu a zavedením
kreditového způsobu hodnocení kurzů. Velkou šanci
mají také projekty, jejichž cílem je posílení spolupráce
vysokých škol s Akademií věd České republiky a dalšími výzkumnými pracovišti i s podniky.

Během dvou let může Praha vyčerpat více než
3,5 mld. Kč
Na konci září či počátku října budou vyhlášeny
první výzvy k předkládání žádostí o podporu projektů v rámci Jednotného programového dokumentu pro
Cíl 3 (JPD 3). Tento dokument představuje základní
rámec pro veškerou pomoc z Evropského sociálního
fondu v Praze a umožňuje použít do roku 2006 na
projekty z oblasti rozvoje lidských zdrojů více než
3,5 miliardy korun. Polovina z těchto prostředků
bude pocházet z Evropského sociálního fondu, přibližně 40 procenty se podílí státní rozpočet a necelými
10 procenty přispívá hl. m. Praha.

Vzdělávání dospělých

Magistrát hl. m. Prahy bude rozhodovat o využití
více než 2 miliard z peněz JPD 3, a to na projekty
v rámci čtyř opatření, z nichž dvě mají přímou vazbu
na oblast vzdělávání.

Stejný objem peněz jako u počátečního vzdělávání
je k dispozici na projekty tzv. dalšího vzdělávání. Tím
se rozumí např. rozšíření nabídky rekvaliﬁkačních kurzů, vytvoření vzdělávacích a výcvikových center pro
profesní vzdělávání osob bez kvaliﬁkace nebo s nízkou
kvaliﬁkací. Patří sem také rozvoj vzdělávacích zařízení při výzkumných pracovištích a podnicích, která
se specializují na další vzdělávání v oblasti nových
technologií. Protože skupina těch, kterým by měly
projekty podpořené v rámci tohoto opatření prospět
(např. pedagogové, doktorandi, personalisté, podnikatelé a zaměstnavatelé v Praze apod.) je velmi široká,
také ti, co jsou oprávnění si o podporu na projekty
zažádat, jsou početní. Kromě těch subjektů, které už se
objevily u předchozího opatření, jsou oprávněny také
zaměstnavatelské a odborové svazy, profesní sdružení, poradenské instituce či výzkumná pracoviště.

JPD 3 je zaměřený na hl. m. Prahu, což ovšem neznamená, že o podporu nemohou zažádat organizace
mimopražské. Rozhodující je, kde bude projekt realizován. Projekty ﬁnancované z JPD 3 by měly být v zásadě
fyzicky realizovány v Praze. Pokud projekt neprobíhá
v Praze, určující je dopad na cílovou skupinu, která
musí být s hlavním městem svázána.

Lepší výuka na školách
Projekty na zkvalitnění vzdělávání na školách, a to
od základních až po vysoké, mají šanci uspět v rámci
opatření Rozvoj počátečního vzdělávání. Necelých
530 milionů korun je určeno na projekty integrující
znevýhodněné studenty do běžných tříd, programy
kariérního poradenství, obohacení výuky cizích jazyků, informatiky či interkulturních a environmentálních kurzů. Oprávnění žadatelé, mezi kterými jsou
i vysoké školy (vedle základních, středních a vyšších
odborných škol, nestátních neziskových organizací,
pražských městských částí a organizací zřizovaných
orgány veřejné správy), mohou kromě toho uspět

Pomoc lidem znevýhodněným při vstupu na trh
práce
Vzdělávací projekty se mohou uplatnit také v rámci
dvou zbývajících opatření JPD 3, která má na starosti
magistrát. V rámci Integrace specifických skupin
obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí mohou
uspět projekty zaměřené na rozvoj organizací, které
poskytují služby osobám znevýhodněným při vstu-
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pu na trh práce (ať už z důvodu věku, zdravotního
stavu či sociální situace). Rozvojem se v tomto kontextu myslí především vzdělávání pracovníků těchto
organizací, kterého by se mohla ujmout i některá
z vysokých škol.

e-mailové schránky. Stránky www.praha-mesto.cz/
jpd3 nabízejí také možnost vložení projektového záměru. Pracovníci magistrátu jej následně odborně posoudí
a poradí Vám, jak nejlépe projekt dopracovat, aby měl
šanci uspět při hodnocení a výběru a pomoc z JPD 3
získal. Zájemci mohou zadat nabídku či poptávku po
partnerství pro přípravu a realizaci projektů v rámci
JPD 3.

Rozvoj cestovního ruchu
Nepatřičně může na první pohled vypadat spojení
vysokých škol a opatření Rozvoj cestovního ruchu. Ale
protože upřednostňovanou aktivitou je opět vzdělávání (zvyšování kvaliﬁkace lidí, kteří pracují v cestovním
ruchu), mohou i vysoké školy sestavit vlastní projekt
v rámci tohoto opatření. Vzdělávání v cestovním ruchu může zahrnovat široké spektrum aktivit a oborů,
např. jazykové kurzy nebo kurzy práce s informačními
technologiemi.

Vyhlašování výzev k předkládání projektů
JPD 3 počítá s dvěma výzvami pro předkládání
projektů ročně. Počátek letošního podzimu bude první
takovou příležitostí. Na přihlášení projektu budou mít
žadatelé od vyhlášení výzvy dva měsíce. Kandidující
projekt musí být pečlivě rozpracován a především
musí odpovídat opatřením a jejich cílům, jak jsou
obsaženy v Jednotném programovém dokumentu
pro Cíl 3 a Programovém dodatku JPD 3. Informace
o tom, co všechno musí projekty splňovat, naleznete
na www.praha-mesto.cz/jpd3.

Internetové stránky Magistrátu hl. m. Prahy
Veškeré informace o opatřeních JPD 3, které má
v gesci Magistrát hl. m. Prahy, můžete nalézt na internetových stránkách www.praha-mesto.cz/jpd3. Kromě
aktualit o postupu realizace JPD 3 tyto stránky poskytují
návody, jak postupovat při předkládání žádosti o podporu. Probíhá zde nezávazná registrace potenciálních
žadatelů. Není podmínkou pro získání podpory v budoucnosti, ale zaručí vám, že budete dostávat informace o opatřeních JPD 3 v gesci magistrátu přímo do své

Kontaktní adresa:
Magistrát hl. m. Prahy
odbor fondů EU
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1
E-mail: jpd3@cityofprague.cz
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