OLOMOUCKÝ KRAJ
si Vás dovoluje pozvat na konferenci

Globální granty Olomouckého kraje

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 Jak probíhala dosavadní realizace globálních grantů v Olomouckém kraji?
 Budou vyhlášeny další výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu?
 Jaké zkušenosti mají příjemci s projekty v globálních grantech?
 Co přinesly doposud realizované projekty?
 Jaký je pohled Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako řídícího orgánu OP VK?
 Existují i jiné dotační tituly zaměřené na podporu vzdělávání v Olomouckém kraji?
 Jak je to s programem „EU peníze základním a středním školám“?
Na tyto a obdobné otázky se chceme zaměřit na konferenci. Pokud Vás zajímají odpovědi, přijďte
si poslechnout názory a zkušenosti a zapojit se do diskuze.

Konference se koná ve středu 7. prosince 2011,
v salonku Centaurus v budově Regionálního centra Olomouc,
Jeremenkova 40b, 772 00 Olomouc.
Zaregistrovat se na konferenci můžete prostřednictvím e-mailu p.kalmanova@kr-olomoucky.cz
(v kopii vždy na m.hruby@kr-olomoucky.cz), nebo telefonicky na čísle 585 508 495, a to nejpozději
do 29. 11. 2011. Počet účastníků je omezen kapacitou sálu.
Účast na konferenci je zdarma, občerstvení pro účastníky zajištěno.

Konference je pořádána v rámci projektu technické pomoci „Zvýšení absorpční kapacity subjektů v Olomouckém kraji“

PROGRAM KONFERENCE
DOPOLEDNÍ BLOK
9:00 - 9:30 hod.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

9:30 – 9:45 hod.

Úvodní slovo náměstka hejtmana Olomouckého kraje
„Rozvoj vzdělávání a peníze EU v Olomouckém kraji“
Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Olomouckého kraje

9:45 - 10:05 hod.

„Shrnutí dosavadní realizace Globálních grantů v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
Ing. Stanislava Palová, vedoucí oddělení grantových schémat, Odbor
investic a evropských programů Krajského úřadu Olomouckého kraje

10:05 - 10:20 hod.

„Globální granty OP VK v krajích ČR“
Mgr. Ing. Jan Kuchařík, vedoucí oddělení globálních grantů, Odbor řízení
OP VK Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

10:20 – 10:35 hod.

PŘESTÁVKA

10:35 - 10:50 hod.

„Se šablonami snadno a rychle“
Informace o programu EU peníze školám
Radovan Vodička, vedoucí oddělení projektové kontroly unit cost, Odbor
CERA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

10:50 – 11:10 hod.

„Další dotační možnosti pro podporu vzdělávání“
Ing. Pavel Poles, vedoucí oddělení projektového řízení, Odbor investic a
evropských programů Krajského úřadu Olomouckého kraje

11:10 - 12:10 hod.

PŘESTÁVKA NA OBĚD

ODPOLEDNÍ BLOK
12:10 – 12:45 hod.

Prezentace výstupů z vybraných projektů realizovaných v rámci
globálního grantu v oblasti podpory 1.1
„Tři roky projektu „IVOŠ“ - Zhodnocení přínosu interaktivní výuky
z pohledu žáků a učitelů partnerských škol“

PhDr. Milan Klement, Ph.D., hlavní manažer projektu a proděkan pro
informační a vzdělávací technologie, Pedagogická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci
„Studujeme moderně a dvojjazyčně – projekt zaměřený na vytvoření
dvojjazyčných výukových materiálů v dějepise, chemii a fyzice, a to
zrcadlově v angličtině a češtině“
RNDr. Iva Stránská, Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45
12:45 – 13:20 hod.

Prezentace výstupů z vybraných projektů realizovaných v rámci
globálního grantu v oblasti podpory 1.2
„Neformální vzdělávání v dětských domovech“
Ing. Pavel Srovnal, EUFORALL, o. s.
„Jazykové učebnice pro nevidomé – realizace projektu“
Mgr. Vlastimil Ott, ředitel, Liberix, o. p. s.

13:20 – 13:40 hod.

PŘESTÁVKA

13:40 – 14:15 hod.

Prezentace výstupů z vybraných projektů realizovaných v rámci
globálního grantu v oblasti podpory 1.3
„QUIDO - Zdokonalení kompetencí v ICT a ŽP u pedagogů
v Olomouckém kraji“
Ing. Leopold Podmolík, ředitel, Počítačová služba, s. r. o.
„Pohyb pro všechny - více motivace, žádný závod, žádná diskriminace“
Ing. Michal Šmucr, ředitel, Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov,
Kollárova 3

14:15 – 14:50 hod.

Prezentace výstupů z vybraných projektů realizovaných v rámci
globálního grantu v oblasti podpory 3.2
„Profesionální lektor“
Mgr. Pavel Pavlas, jednatel, KMA TRADE, s. r. o.
„Lidský faktor v dopravě“
Mgr. Jana Zbořilová, Kariérový a personální servis, s. r. o.

14:50 - 15:30 hod.

SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DISKUZE ÚČASTNÍKŮ

