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Každý projekt byl posuzován v rámci věcného hodnocení dvěma nezávislými externími hodnotiteli.
V případě, že se hodnocení od dvou externích hodnotitelů výrazně rozcházelo, byl vyžádán posudek
od třetího nezávislého hodnotitele.

Způsob hodnocení
Hodnocení formálních náležitostí
Hodnocení přijatelnosti
Věcné hodnocení (hodnocení specifičnosti
zaměření projektu)
Věcné hodnocení (nedostatek bodů získaný od
externího hodnotitele)
Počet odstoupených žadatelů

Počet projektů
vyřazen 1 projekt
vyřazeny 2 projekty
vyřazen 1 projekt
vyřazeno 10 projektů
9
6

Počet vyřazených projektů na základě
posouzení VK
Počet schválených projektů VK

74

Celkový počet přijatých projektů

103

Seznam přijatých projektů
Evidenční
číslo
žádosti *)

Název projektu

001

Prohlubování specifických znalostí
zaměstnanců v dělnických a manažerských
profesí podniku Jan Prantl - Masný průmysl
Žirovnice
Zvýšení prosperity firmy Durabo dlouhodobým
rozvojem lidských zdrojů
Vzdělávací středisko Akademia
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců firmy
IZOTECH MORAVIA spol. s r.o.
Zvyšování produktivity práce realizací
specifického vzdělávání zaměstnanců
společnosti NT Magnetics s.r.o.
Školení zaměstnanců společnosti TVDTechnická výroba, a. s.v užívání ORSYSTÉMU
Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců
KOVOSVIT MAS, a.s. s cílem udržet
konkurenceschopnost firmy v oboru
obráběcích strojů.
Zvyšování odborných znalostí a dovedností
pracovníků v oblasti logistiky firmy RIM-Tech
a.s.
Profesní databáze a jejich využití pro elearningové vzdělávání zaměstnanců
autorizované organizace
Zvýšení kvalifikace zaměstnanců společnosti
SALTO pro zajištění zakázek systémové
integrace u zákazníků společnosti
Specifické vzdělávání zaměstnanců v oblasti
informačních technologií
Specifické vzdělávání zaměstnanců v oblasti
lesnictví
Rozvoj odborných znalostí zaměstnanců
společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. realizací
vzdělávacích aktivit
Program ke zvyšování odbornosti
zaměstnanců ELMEP
Specifické vzdělávání zaměstnanců firmy
KARLA spol. s r.o.
Odborný a populární způsob vzdělávání
zaměstnanců s cílem zvýšení účinnosti sběru
a využití jednotlivých využitelných složek
komunálního odpadu jako druhotné suroviny.
Fujikoki Czech s.r.o. - Program odborného
růstu zaměstnanců v letech 2005 - 2007
Modulový školící program pro zvýšení
technických dovedností zaměstnanců

002
003
004
005
006
007

008
009
010
011
012
013
014
015
016

017
018
019
020
021

Žadatel

Stav **)

Jan Prantl - Masný průmysl
Žirovnice

A

Iva Vodáková - DURABO

A

Enbra spol. s.r.o.
IZOTECH MORAVIA, spol. s
r.o.
NT Magnetics s.r.o.

A
A

TVD - Technická výroba, a. s.

A

KOVOSVIT MAS, a.s.

A

RIM-TECH, a. s.

O

Textilní zkušební ústav, s.p.

A

Salto spol. s.r.o.

A

FORESTA SG, a. s.

A

FORESTA SG, a. s.

N

KIEKERT-CS, s.r.o.

O

Elmep s.r.o.

A

KARLA spol. s r.o.

A

Frýdecká skládka, a.s.

A

Fujikoki Czech, s. r. o.

A

UNILEVER ČR, spol. s r.o.,
provozovna Povltavské tukové
závody, Nelahozeves
ASE - ZVN s.r.o.

O

Evropský/mezinárodní svářečský technolog EWT/IWT
Dvouletý vzdělávací program zaměstnanců
LINCOLN CZ, s.r.o.
společnosti LINCOLN CZ, s.r.o. pro rok 2005 a
2006
Komplexní program odborného profesního
Celestica Ráječko, s. r. o.
růstu výrobních zaměstnanců společnosti
Celestica prostřednictvím specifických

A

A
A
A

022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044

045
046
047

odborných školení na jednotlivé pracovní
stáže výrobních linek
Vzdělávání zaměstnanců v oblasti
specifického svařování
Certifikace zaměstnanců společnosti
Honeywell
Specifické vzdělání "Technik netkaných textilí"
Personální rezervy - záruka progresivního
rozvoje společnosti Peguform
odborné vzdělávání servisních techniků jeřábů
Liebherr
Profesionalita zaměstnanců - další krok k
úspěchu
Aplikace nových stavebních technologií a
implementace systému environmentálního
managementu
Zaškolení pracovníků skladu v souvislosti s
přechodem na nový skladový systém Aristot
Specifické vzdělávání zaměstnanců v
děnických a managerských profesí společnosti
STROS - Sedlčanské strojírny, a.s.
Specifické vzdělávání IT pracovníků
Školení a trénink zaměstnanců ETA a.s. pro
podporu restrukturalizace a inovačních změn
ve výrobě
Rozvoj odborných dovedností ve firmě OHGS
s.r.o.
Zefektivnění využití pracovního potenciálu
zaměstnanců a organizace pracovních
procesů ve firmě
Rozvoj adaptability a kvalifikace pracovních sil
v řízení výroby v dělicím centru
Rozvoj adaptability a kvalifikace pracovních sil
v logistickém centru obchodní společnosti
Specializovaná příprava pracovníků pro
aplikaci procesního přístupu ve společnosti
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Specifické vzdělávání technických pracovníků
společnosti Petrof
Projekt rozvoje manažerských a osobnostních
předpokladů vedoucích týmů
Rozvoj profesní způsobilosti v oblasti řízení
stavební výroby
Specifická projektová příprava zaměstnanců
Bombardier Transportation Czech Republic
a.s.
Zvyšování kvalifikace a odborné úrovně
zaměstnanců
Vzdělávání šetří životní prostředí a zvyšuje
konkurenceschopnost
Zdokonalovací školení zaměstnanců pro
oblast údržby žel. techniky a
svařování.Zvýšení povědomí zaměstnanců v
oblasti životního prostředí.
Školící program pro zaměstnance dělnických
profesí firmy Biocel Paskov a.s.
Komplexní systém specifického vzdělávání
zaměstnanců v klíčových řemeslných
profesích
Realizace vzdělávacích aktivit pro
zaměstnance společnosti MAXPROGRES,

K - Protos a.s.

A

Honeywell, spol s r. o.

A

BORGERS CS spol. s r.o.
Peguform Bohemia k.s.

A
O

Jeřábový a výtahový servis, s.
r. o.
JINPO PLUS, a.s.

A
A

STROG s.r.o.

V

Roman Mazák - NUGET

V

STROS - Sedlčanské strojírny
a.s.

A

IPC SYSTEMS, s.r.o.
ETA a. s.

A
A

OHGS s. r. o.

A

KOMA MODULAR
CONSTRUCTION, s. r. o.

A

FAVEX TRADE, s. r. o.

A

FAVEX, s. r. o.

A

Dopravní podnik Ostrava a.s.

V

Petrof, spol s r.o.

O

Robert Bosch, s.r.o.

V

ŽS Brno, a. s.

A

Bombardier Transportation
Czech Republic a.s.

A

BOHEMIAN
TECHNOLOGIES, a. s.
ČSAD Kyjov akciová
společnost
Krnovské opravny a strojírny
s.r.o.

A
O
A

Biocel Paskov a.s.

A

MOSER, a.s.

N

MAXPROGRESS, s. r. o.

A

048
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050
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059
060
061
062
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064
065
066
067
068

069

s.r.o. ve specifických oblastech činnosti firmy
Prohlubování kvalifikace zaměstnanců
Mlékárna Kunín a.s. v oblasti obsluhy obalové
technologie TetraPak a Gasti
Rozvoj odborných znalostí zaměstnanců
společnosti RACIO, s.r.o. realizací
vzdělávacích aktivit.
Zkvalitnění rozhodovacích procesů pomocí
lepšího využití informačního systému firmy a
zavedení nových prvků řízení společnosti
Rozvoj odborných znalostí a dovedností
zaměstnanců společnosti ČKD Blansko
Strojírny, a.s. realizací vzdělávacích aktivit
Vzdělávací systém společnosti HAKR
COMPANY s.r.o. - zvýšení odborné
vzdělanosti zaměstnanců
" Zkvalitnění profesního vzdělávání
zaměstnanců firmy Milan Král,s.r.o "
Rozvoj odborných a profesních znalostí
zaměstnanců Hamé, a.s. ve výrobním
sortimentu s ohledem na měnící se podmínky
trhu
Odborné zaškolení zaměstnanců OEZ na
obsluhu číslicově řízených obráběcích strojů
Vzdělávání zaměstnanců firmy Profidach s.r.o.
Speciální školení na vozy Tatra a brzdové
systémy Wabco, školení v oblasti jakosti
Zavedení komplexního profesního vzdělávání
zaměstnanců společnosti, zvýšení jejich
schopností a výkonnosti. Podpora rozvoje
zaměstnaců a zlepšení péče o zaměstnace.
Podpora profesní úrovně leteckých specialistů
formou dalšího vzdělávání
Profesní vzdělávání zaměstnanců ve výrobě
čalouněného nábytku firmy Böhm, s.r.o.
Jihlava
Školení a trénink v oblasti rychlé výměny
nástroje na zápustkových lisech v Kovárně
"VIVA" Zlín, spol. s r.o.
Zavádění nového skladovacího systému a
řízení toku zásob
Specifická vzdělávání pracovníků Austin
Detonator ve spojitosti s implementací nového
integrovaného informačního ERP systému
Apliace normy ISO 9001 v oblasti skladu a
proškolení pracovníků v souvislosti s
implementací nového skladového systému
Apliace normy ISO 9001 v oblasti skladu a
proškolení pracovníků v souvislosti s
implementací nového skladového systému
Školení pracovníků zaměřené na poskytování
komplexních služeb v oblasti výroby a údržby
pásových dopravníků
Specifické vzdělávání technických pracovníků
za účelem zvládnutí problematiky MKP a
teorie ozubení
Specializovaná školení zaměstnanců DatasoftInformační systémy s.r.o. v oblasti nové verze
IS Leonardo a v oblasti programování pro
možnost jeho dalšího rozvoje
Rozšíření odborného vzdělání pracovníků

Mlékárna Kunín a.s.

A

RACIO, s. r. o.

A

Vinné sklepy Lechovice, spol.
s r. o.

A

ČKD Blansko Strojírny , a. s.

A

HAKR COMPANY, s. r. o.

A

Milan Král, s.r.o.

O

Hamé, a.s.,

A

OEZ s. r. o.

A

Profidach,s. r. o.
TZA, spo. s r. o.

A
A

LAC, s. r. o.

V

První brněnská strojírna Velká
Bíteš, a. s.
BÖHM, spol. s r. o.

A
V

Kovárna"VIVA"Zlín, spol. s r.
o.

A

FOLGET, spol. s r.o.

A

Austin Detonator s.r.o.

A

Jiří Tinek, FOLDR maloobchodní sť

V

MO PARTNER a.s.

A

VVV Most, spol. s. r. o.

A

Jihostroj, a.s.

A

Datasoft - Informační systémy
s.r.o.

A

FORTEX-AGS a.s.

A

070
071
072
073

074
075
076
077
078
079
080
081

082
083
084
085
086
087

088
089
090

091

092
093

FORTEX-AGS a. s. Šumperk
Specifické školení zaměstnaců Vodárenské
akciové společnosti, a.s. Brno
Moderní trendy a nové výzvy ve využívání
zdravotnické techniky - vzdělávací program
zaměstnanců společnosti LINET
Zvýšení odborného růstu a vzdělávání
zaměstnanců společnosti ALFA IN a.s.
Vzdělávání zaměstnanců LUMEN a.s. v
oblasti středního managementu, obchodu,
marketingu, zákaznických služeb a pracovníků
výroby
Zvýšení kvalifikace klíčových zaměstnanců
Karosy
Rozvoj specifického vzdělávání zaměstnanců
ve firmě Walmark, a.s.
Rozvoj kvalifikace zaměstnanců ve
společnosti HOFMEISTER s.r.o.
Prohloubení kvalifikace pracovníků firmy předpoklad zvýšení konkurenceschopnosti
Specifické vzdělávání zaměstnanců
společnosti Tacoma, spol. s r.o. v návaznosti
na podnikový produkt Balvenie.
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců firmy
Miloslav Kyjevský - F.G.P. studio
Program odborného vzdělávání zaměstnaců
společnosti STAPRO s. r. .o.
Rozvoj kvalifikace zaměstnanců a.s. Starobrno
jako nástroj zlepšení jejich postavení na trhu
práce a zvýšení šancí pivovaru v globální
konkurenci
Školení pracovníků PANAV, a.s. - 4.2 Profese
Maso servis - rozvoj odborných znalostí,
dovedností a osobnosti a zvyšování
výkonnosti zaměstnanců
Odborný růst pracovníků OR-CZ spol. s r.o.
Odborné školení pracovníků ve stavebnictví
Impementace nového řídícího software pro
oblast logistiky a plánování výroby v
Horáckém kovodružstvu Třebíč
Specifické vzdělávání a školení zaměstnanců
AZ KLIMA s.r.o. zaměřené na růst kvalifikace
pracovní síly a její efektivní využití v
hospodářském procesu
Odborné školení pracovníků ve stavebnictví
Specifické zvyšování kvalifikace jako součást
systému rozvoje lidských zdrojů v EG-Expert,
s.r.o.
Rozvoj odborných znalostí a dovedností
pracovníků společnosti ELZACO spol. s r. o. v
oblasti elektroinstalací, řízení technologických
procesů, měření, regulace a tvorby
aplikačního software
Zvýšení úrovně adaptability zaměstnanců
pracujících v oblasti poskytování
environmentálních služeb, služeb BOZP a
měření fyzikálních a chemických parametrů
prostředí.
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců dřevařské
profese
RLZ - VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÝ RŮST

Vodárenská akciová
společnost, a. s.
Linet

A
A

ALFA IN a.s.

P

LUMEN, a.s.

N

Karosa a. s.

A

Walmark a.s.

A

HOFMEISTER s.r.o.

A

TIRAD, s. r. o.

A

Tacoma, spol. s r. o.

A

Miloslav Kyjevský - F.G.P.
studio
STAPRO s. r. o.

A
A

STAROBRNO, a. s.

A

PANAV, a.s.
MASO SERVIS s.r.o.

A
V

OR-CZ spol. s r. o.
Vladislav Hanslík
Horácké kovodružstvo Třebíč

A
V
O

AZ KLIMA, s. r. o.

A

STAVBROS s.r.o.
EG-Expert, s.r.o.

N
A

ELZACO spol. s r.o.

A

ENVIFORM, s.r.o.

N

Jaroslav Ondruška

N

VANAD 2000 a. s.

A

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103

PRACOVNÍKŮ FIRMY VANAD 2000 A.S.
Mistři Přádelny
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců dřevařské
profese
MistřiLeny
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oborech
grafika, obsluha tiskárny JV3, obsluha
laminovacího stroje a obsluha řezacího plotru
Program Profese - odborný růst pracovníků
REAL STRATEGY
Rozvoj lidských zdrojů ve firmě ELKO EP,
s.r.o.
ITC-Profex - zvyšování konkurenceschopnosti
podniku pomocí zavedení koncepce systému
neustálého vzdělávání
Specifické vzdělávání pro experty firmy
TRUMF International

TEXLEN-Přádelna, a.s.
ASSA-FAGUS s.r.o.

A
A

TEXLEN - LENA, a.s.
Brose CZ, spol. s r.o.
ZAFI CZ spol. s r.o.

A
F
V

EUROICE s.r.o.
Zenit, spol. s r.o.
Elko EP, s.r.o.

O
P
V

Institut pro testování a
certifikaci, a. s.

A

TRUMF International s.r.o.

A

*) V tabulkách je uvedeno jen poslední trojčíslí evidenčního čísla projektu. Evidenční číslo má
celkovou podobu: 3.4.2-1/xxx
**) Stav projektu:
A - projekt je vybrán k poskytnutí finanční podpory
N - projekt nebyl vybrán k poskytnutí finanční podpory
F - projekt byl vyřazen při formálním hodnocení
P - projekt byl vyřazen při hodnocení přijatelnosti
V - projekt byl vyřazen při věcném hodnocení
O - žadatel odstoupil

Seznam schválených projektů VK
Celkem bylo schváleno 74 projektů. Finanční částka přidělená těmto projektům celkem činí
79 221 506,- Kč.
Evidenční
číslo
žádosti
001

002
003
004
005
006
007

009

Název projektu
Prohlubování specifických znalostí
zaměstnanců v dělnických a manažerských
profesí podniku Jan Prantl - Masný průmysl
Žirovnice
Zvýšení prosperity firmy Durabo dlouhodobým
rozvojem lidských zdrojů
Vzdělávací středisko Akademia
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců firmy
IZOTECH MORAVIA spol. s r.o.
Zvyšování produktivity práce realizací
specifického vzdělávání zaměstnanců
společnosti NT Magnetics s.r.o.
Školení zaměstnanců společnosti TVDTechnická výroba, a. s.v užívání ORSYSTÉMU
Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců
KOVOSVIT MAS, a.s. s cílem udržet
konkurenceschopnost firmy v oboru
obráběcích strojů.
Profesní databáze a jejich využití pro elearningové vzdělávání zaměstnanců
autorizované organizace

Žadatel
Jan Prantl - Masný
průmysl Žirovnice
Iva Vodáková - DURABO
Enbra spol. s.r.o.
IZOTECH MORAVIA,
spol. s r.o.
NT Magnetics s.r.o.
TVD - Technická výroba,
a. s.
KOVOSVIT MAS, a.s.

Textilní zkušební ústav,
s.p.

Výše
přidělené
finanční
podpory
223 158,- Kč

464 940,- Kč
747 600,- Kč
2 402 858,-Kč
545 908,- Kč
681 996,- Kč
1 888 040,-Kč

829 375,- Kč

010
011
014
015
016

017
019
020
021

022
023
024
026
027
030
031
032
033
034
035
036
040
041
042
044

Zvýšení kvalifikace zaměstnanců společnosti
SALTO pro zajištění zakázek systémové
integrace u zákazníků společnosti
Specifické vzdělávání zaměstnanců v oblasti
informačních technologií
Program ke zvyšování odbornosti
zaměstnanců ELMEP
Specifické vzdělávání zaměstnanců firmy
KARLA spol. s r.o.
Odborný a populární způsob vzdělávání
zaměstnanců s cílem zvýšení účinnosti sběru
a využití jednotlivých využitelných složek
komunálního odpadu jako druhotné suroviny.
Fujikoki Czech s.r.o. - Program odborného
růstu zaměstnanců v letech 2005 - 2007
Evropský/mezinárodní svářečský technolog EWT/IWT
Dvouletý vzdělávací program zaměstnanců
společnosti LINCOLN CZ, s.r.o. pro rok 2005 a
2006
Komplexní program odborného profesního
růstu výrobních zaměstnanců společnosti
Celestica prostřednictvím specifických
odborných školení na jednotlivé pracovní
stáže výrobních linek
Vzdělávání zaměstnanců v oblasti
specifického svařování
Certifikace zaměstnanců společnosti
Honeywell
Specifické vzdělání "Technik netkaných textilí"
odborné vzdělávání servisních techniků jeřábů
Liebherr
Profesionalita zaměstnanců - další krok k
úspěchu
Specifické vzdělávání zaměstnanců v
děnických a managerských profesí společnosti
STROS - Sedlčanské strojírny, a.s.
Specifické vzdělávání IT pracovníků
Školení a trénink zaměstnanců ETA a.s. pro
podporu restrukturalizace a inovačních změn
ve výrobě
Rozvoj odborných dovedností ve firmě OHGS
s.r.o.
Zefektivnění využití pracovního potenciálu
zaměstnanců a organizace pracovních
procesů ve firmě
Rozvoj adaptability a kvalifikace pracovních sil
v řízení výroby v dělicím centru
Rozvoj adaptability a kvalifikace pracovních sil
v logistickém centru obchodní společnosti
Rozvoj profesní způsobilosti v oblasti řízení
stavební výroby
Specifická projektová příprava zaměstnanců
Bombardier Transportation Czech Republic
a.s.
Zvyšování kvalifikace a odborné úrovně
zaměstnanců
Zdokonalovací školení zaměstnanců pro
oblast údržby žel. techniky a
svařování.Zvýšení povědomí zaměstnanců v
oblasti životního prostředí.

Salto spol. s.r.o.

310 783,- Kč

FORESTA SG, a. s.

334 701,- Kč

Elmep s.r.o.

1 499 179,-Kč

KARLA spol. s r.o.

2 276 470,-Kč

Frýdecká skládka, a.s.

683 760,- Kč

Fujikoki Czech, s. r. o.

2 854 950,-Kč

ASE - ZVN s.r.o.

293 706,- Kč

LINCOLN CZ, s.r.o.

199 074,- Kč

Celestica Ráječko, s. r. o.

2 895 822,-Kč

K - Protos a.s.

1 978 900,-Kč

Honeywell, spol s r. o.

1 597 176,-Kč

BORGERS CS spol. s r.o.
Jeřábový a výtahový
servis, s. r. o.
JINPO PLUS, a.s.

2 334 360,-Kč
353 052,- Kč
418 929,- Kč

STROS - Sedlčanské
strojírny a.s.

224 233,- Kč

IPC SYSTEMS, s.r.o.
ETA a. s.

472 276,- Kč
2 396 372,-Kč

OHGS s. r. o.

294 296,- Kč

KOMA MODULAR
CONSTRUCTION, s. r. o.

867 092,- Kč

FAVEX TRADE, s. r. o.

137 240,- Kč

FAVEX, s. r. o.

103 702,- Kč

ŽS Brno, a. s.

1 281 700,-Kč

Bombardier
Transportation Czech
Republic a.s.
BOHEMIAN
TECHNOLOGIES, a. s.
Krnovské opravny a
strojírny s.r.o.

2 277 973,-Kč
2 069 228,-Kč
699 049,- Kč

045
047
048
049
050
051
052
054

055
056
057
059
061
062
063
065
066
067
068

069
070
071
074

Školící program pro zaměstnance dělnických
profesí firmy Biocel Paskov a.s.
Realizace vzdělávacích aktivit pro
zaměstnance společnosti MAXPROGRES,
s.r.o. ve specifických oblastech činnosti firmy
Prohlubování kvalifikace zaměstnanců
Mlékárna Kunín a.s. v oblasti obsluhy obalové
technologie TetraPak a Gasti
Rozvoj odborných znalostí zaměstnanců
společnosti RACIO, s.r.o. realizací
vzdělávacích aktivit.
Zkvalitnění rozhodovacích procesů pomocí
lepšího využití informačního systému firmy a
zavedení nových prvků řízení společnosti
Rozvoj odborných znalostí a dovedností
zaměstnanců společnosti ČKD Blansko
Strojírny, a.s. realizací vzdělávacích aktivit
Vzdělávací systém společnosti HAKR
COMPANY s.r.o. - zvýšení odborné
vzdělanosti zaměstnanců
Rozvoj odborných a profesních znalostí
zaměstnanců Hamé, a.s. ve výrobním
sortimentu s ohledem na měnící se podmínky
trhu
Odborné zaškolení zaměstnanců OEZ na
obsluhu číslicově řízených obráběcích strojů
Vzdělávání zaměstnanců firmy Profidach s.r.o.
Speciální školení na vozy Tatra a brzdové
systémy Wabco, školení v oblasti jakosti
Podpora profesní úrovně leteckých specialistů
formou dalšího vzdělávání
Školení a trénink v oblasti rychlé výměny
nástroje na zápustkových lisech v Kovárně
"VIVA" Zlín, spol. s r.o.
Zavádění nového skladovacího systému a
řízení toku zásob
Specifická vzdělávání pracovníků Austin
Detonator ve spojitosti s implementací nového
integrovaného informačního ERP systému
Apliace normy ISO 9001 v oblasti skladu a
proškolení pracovníků v souvislosti s
implementací nového skladového systému
Školení pracovníků zaměřené na poskytování
komplexních služeb v oblasti výroby a údržby
pásových dopravníků
Specifické vzdělávání technických pracovníků
za účelem zvládnutí problematiky MKP a
teorie ozubení
Specializovaná školení zaměstnanců DatasoftInformační systémy s.r.o. v oblasti nové verze
IS Leonardo a v oblasti programování pro
možnost jeho dalšího rozvoje
Rozšíření odborného vzdělání pracovníků
FORTEX-AGS a. s. Šumperk
Specifické školení zaměstnaců Vodárenské
akciové společnosti, a.s. Brno
Moderní trendy a nové výzvy ve využívání
zdravotnické techniky - vzdělávací program
zaměstnanců společnosti LINET
Zvýšení kvalifikace klíčových zaměstnanců
Karosy

Biocel Paskov a.s.
MAXPROGRESS, s. r. o.
Mlékárna Kunín a.s.

2 442 083,-Kč
331 310,- Kč
2 067 975,-Kč

RACIO, s. r. o.

119 430,- Kč

Vinné sklepy Lechovice,
spol. s r. o.

144 183,- Kč

ČKD Blansko Strojírny , a.
s.

1 460 620,-Kč

HAKR COMPANY, s. r. o.

411 647,- Kč

Hamé, a.s.,

320 474,- Kč

OEZ s. r. o.

147 630,- Kč

Profidach,s. r. o.
TZA, spo. s r. o.

684 740,- Kč
125 319,- Kč

První brněnská strojírna
Velká Bíteš, a. s.
Kovárna"VIVA"Zlín, spol.
s r. o.

1 686 930,-Kč

FOLGET, spol. s r.o.

1 080 100,-Kč

Austin Detonator s.r.o.

1 673 700,-Kč

MO PARTNER a.s.
VVV Most, spol. s. r. o.

726 056,- Kč

146 510,- Kč
1 523 655,-Kč

Jihostroj, a.s.

421 665,- Kč

Datasoft - Informační
systémy s.r.o.

154 428,- Kč

FORTEX-AGS a.s.

190 811,- Kč

Vodárenská akciová
společnost, a. s.
Linet

1 461 880,-Kč

Karosa a. s.

2 870 530,-Kč

907 900,- Kč
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Rozvoj specifického vzdělávání zaměstnanců
ve firmě Walmark, a.s.
Rozvoj kvalifikace zaměstnanců ve
společnosti HOFMEISTER s.r.o.
Prohloubení kvalifikace pracovníků firmy předpoklad zvýšení konkurenceschopnosti
Specifické vzdělávání zaměstnanců
společnosti Tacoma, spol. s r.o. v návaznosti
na podnikový produkt Balvenie.
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců firmy
Miloslav Kyjevský - F.G.P. studio
Program odborného vzdělávání zaměstnaců
společnosti STAPRO s. r. .o.
Rozvoj kvalifikace zaměstnanců a.s. Starobrno
jako nástroj zlepšení jejich postavení na trhu
práce a zvýšení šancí pivovaru v globální
konkurenci
Školení pracovníků PANAV, a.s. - 4.2 Profese
Odborný růst pracovníků OR-CZ spol. s r.o.
Specifické vzdělávání a školení zaměstnanců
AZ KLIMA s.r.o. zaměřené na růst kvalifikace
pracovní síly a její efektivní využití v
hospodářském procesu
Specifické zvyšování kvalifikace jako součást
systému rozvoje lidských zdrojů v EG-Expert,
s.r.o.
Rozvoj odborných znalostí a dovedností
pracovníků společnosti ELZACO spol. s r. o. v
oblasti elektroinstalací, řízení technologických
procesů, měření, regulace a tvorby
aplikačního software
RLZ - VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÝ RŮST
PRACOVNÍKŮ FIRMY VANAD 2000 A.S.
Mistři Přádelny
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců dřevařské
profese
MistřiLeny
ITC-Profex - zvyšování konkurenceschopnosti
podniku pomocí zavedení koncepce systému
neustálého vzdělávání
Specifické vzdělávání pro experty firmy
TRUMF International

Walmark a.s.
HOFMEISTER s.r.o.
TIRAD, s. r. o.
Tacoma, spol. s r. o.

2 432 850,-Kč
472 189,- Kč
1 205 648,-Kč
157 514,- Kč

Miloslav Kyjevský - F.G.P.
studio
STAPRO s. r. o.

1 800 000,-Kč

STAROBRNO, a. s.

1 543 319,-Kč

PANAV, a.s.
OR-CZ spol. s r. o.
AZ KLIMA, s. r. o.

1 900 000,-Kč
1 204 420,-Kč
715 575,- Kč

EG-Expert, s.r.o.

1 305 466,-Kč

ELZACO spol. s r.o.

1 281 000,-Kč

VANAD 2000 a. s.

2 116 166,-Kč

1 884 540,-Kč

TEXLEN-Přádelna, a.s.
ASSA-FAGUS s.r.o.

783 328,- Kč
957 920,- Kč

TEXLEN - LENA, a.s.
Institut pro testování a
certifikaci, a. s.

829 144,- Kč
524 603,- Kč

TRUMF International
s.r.o.

370 350,- Kč

Informace pro další výzvu
Termín vyhlášení II. kola výzvy: 18. 11. 2005
Termín ukončení sběru žádostí v rámci 2. kola výzvy: 31. 01. 2006
Termín vyhlášení III. kola výzvy: duben 2006

