
KONTAKTNÍ SEMINÁŘ

FONDY EHP 2014-2021

PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ - ČESKÁ REPUBLIKA

Dům zahraniční spolupráce (DZS), zprostředkovatel
českého programu Vzdělávání financovaného z Fondů
EHP 2014-2021, zve zástupce českých škol na kontaktní
seminář, jehož cílem je posílit spolupráci s institucemi z
Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
 

Na kontaktním semináři budou mít účastníci možnost

navázat nová partnerství a rozvíjet nápady na projekty,

které budou moci podat v nadcházejících výzvách k

předkládání žádostí. Kromě navazování kontaktů se

účastníci seznámí s možnostmi, které program

Vzdělávání nabízí, i s procesem vytváření projektu a

podávání žádosti o grant.

 

Pracovním jazykem semináře bude angličtina.

22. - 24. října, 2019
Praha

Seminář je zdarma.

DZS zajistí stravu i ubytování

(dvě noci, dle programu) pro

všechny účastníky. Cestu si

musí účastníci zajistit sami,

jízdné jim bude proplaceno

zpětně na základě
poskytnutých dokladů.  

 



Rádi byste se semináře zúčastnili? Vyplňte registrační formulář. Uzávěrka je 30. září 2019.

Seminář je určen pro zástupce těchto institucí:
 
Česká republika:

základní, střední a vyšší odborné školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení
MŠMT

 
Island, Lichtenštejnsko, Norsko - instituce/organizace zajímající se o projektovou spolupráci
s českými školami - především:

základní a střední školy (včetně odborných škol)
společnosti a podniky spolupracující s odbornými školami

Kapacita kontaktního semináře je přibližne 30 účastníků z České republiky a 15 účastníků ze
zahraničí. Za každou instituci se může zúčastnit jen jedna osoba. Účastníci budou vybíráni na
základě motivace uvedené v přihlášce a kompatibility instituce, kterou zastupují, se
zahraničními účastníky. 
 

Vezměte prosím na vědomí, že od všech účastníků se očekává přítomnost na celém programu

semináře, nejen na jeho části.

Více informací o programu Vzdělávání najdete na: https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na emailu: eeagrants@dzs.cz.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eC1nt60MbEiajZG5mNf33uwSP71tUlJPgJULk1GzNNhUMVlHRVU5MERMSVVEMVROM1VJREpJV1dTUi4u


PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

22. října 2019

ODPOLEDNÍ PROGRAM

Registrace

Uvítací a seznamovací setkání a večeře

 

23. října 2019

DOPOLEDNÍ PROGRAM

Co nabízí program Vzdělávání?

Rozvíjení projektových záměrů (workshop)

ODPOLEDNÍ PROGRAM

Od záměru k projektu. Jak napsat úspěšnou přihlášku?

PROCHÁZKA PRAHOU A VEČEŘE

 

24. října 2019

DOPOLEDNÍ PROGRAM

Networking, konzultace projektových záměrů
Oběd a odjezd

 


