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VZDĚLÁVANÍ O EVROPSKÝCH FONDECH:
TÉMĚŘ 9 000 ABSOLVENTŮ SEMINÁŘŮ
Problematika evropských fondů je specifická a  především dynamická oblast. MMR 
připravilo v uplynulém období projekt, díky kterému měli zaměstnanci věnující se fondům 
EU napříč resorty možnost vzdělávat se v aktuálních trendech. 

Projekt „Systém vzdělávání zaměstnan-
ců, kteří měli na starosti realizaci Národ-
ního strategického referenčního rám-
ce (NSRR) a později i přípravu Dohody 
o partnerství (DoP)“, si kladl za cíl posílit 
znalosti a dovednosti zaměstnanců, kte-
ří pracují v oblasti evropských fondů. 
Semináře byly tematicky zaměřeny na 
aktuality z fondové problematiky, které 
zaměstnanci potřebovali při své každo-
denní práci a během let 2011–2015 bylo 
proškoleno téměř 9 000 zaměstnanců 
během více než 600 vzdělávacích akcí. 

Náplň realizovaných seminářů
Jednotlivé vzdělávací aktivity byly zamě-
řeny nejen na prohlubování odborných 
znalostí, ale také na rozvoj měkkých do-
vedností, tzv. „soft skills“. Náplň seminá-
řů byla přizpůsobena aktuální poptávce 
a změnám v legislativě. Největší zájem 

zaměstnanci projevili o vzdělávací pro-
gramy a semináře věnující se oblasti ve-
řejných zakázek, finančního řízení a roz-
počtových pravidel. Od roku 2014 byla 
rovněž za-
znamená-
na vysoká 
účast na 
aktualizač-
ních semi-
nářích za-
měřených 
na plnění 
obecných 
předběžných podmínek pro nové pro-
gramové období, tj. problematika rov-
ných příležitostí a nediskriminace, pro-
blematika zdravotního postižení nebo 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
Organizační tým nabídku přizpůsobo-
val tak, aby byl ze strany zaměstnanců 
o kurzy zajištěn stálý zájem.

Použití získaných informací v praxi

Úspěšnost v %

Veřejné zakázky 59 %

Jazykové dovednosti 55 %

Primární kontrolní systém, 
veřejná podpora 51 %

Vyhodnocení seminářů

Nejnavštěvovanější 
semináře

Naplnění 
kapacity

Veřejné zakázky, rozpočtová 
pravidla, finanční řízení 86,5 %

Prohlubování měkkých 
dovedností 84 %

Jazykové vzdělávací kurzy 78,6 %

Známkování přínosu kurzů

Průměrná známka

Jazykové dovednosti 1,34

Měkké dovednosti 1,46

Veřejné zakázky 1,50

Během let 2011–2015 

bylo proškoleno téměř 

9 000 zaměstnanců 

během více než 600 

vzdělávacích akcí. 

Vyhodnocení
Výsledky provedené analýzy systému 
vzdělávání ukázali, že účast zaměst-
nanců na vzdělávacích akcích měla 

významný dopad na zvýšení 
jejich znalostí a dovedností. 
Čtyři pětiny účastníků si díky 
navštěvovaným kurzům osvo-
jily nové znalosti a a poznatky 
a 88 %  dotázaných uvedlo, že 
kurzy rozvíjely jejich znalosti 
a dovednosti. Šestnáct procent 
účastníků pak uvedlo, že změ-
nilo na svém pracovišti způsob 

práce či upravilo činnosti na základě po-
znatků získaných v rámci kurzu. Výsledky 
zpětné vazby a získané zkušenosti byly 
využity při přípravě nového projek-
tu vzdělávání pro programové období 
2014–2020. Zaměstnanci tak budou mít 
i nadále možnost se zdokonalovat ve 
svém oboru. 


