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E-learningový kurz v rámci OP LZZ je samotnými uživateli hodnocen velice pozitivně
E-learningové vzdělávání Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR (OSF MV ČR) hodnotí
více než 70 procent účastníků jako velmi dobře zpracované. Podle souhrnného hodnocení získalo více
než 77 procent účastníků potřebné informace.
E-learning se věnuje realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a
je složen ze tří samostatných kurzů – Příprava žádosti o dotaci v OP LZZ, Řízení projektů v OP LZZ a jejich
administrace a Veřejné zakázky v OP LZZ. Žadatelé o dotaci či příjemci dotace z OP LZZ měli možnost
v závěru každý vzdělávací kurz ohodnotit známkami jako ve škole. V souhrnném hodnocení kurzy dostaly
průměrnou známku 1.37, jedničku jim dalo 71 procent účastníků.
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Očekávání od kurzů splnil e-learningový program na výbornou celkem pro 65 procent absolventů. Při
hodnocení jednotlivých kurzů nejlépe dopadl druhý kurz Řízení projektů v OP LZZ a jejich administrace, který
získal nejvíce pozitivních známek za svůj celkový obsah.
První kurz o přípravě žádosti o dotaci beze zbytku splnil očekávání pro 63 procent účastníků. „Na otázku, co
uživatelům chybělo v tomto kurzu, uživatelé nejčastěji uváděli, že tam bylo málo příkladů z praxe,“ říká Ilona
Fojtíková, vedoucí oddělení publicity a absorpční kapacity OSF MV ČR. „Velmi si vážíme zpětné vazby, která je
pro nás přínosná. Připomínky se pokusíme do dalšího e-learningového běhu zapracovat,“ doplňuje Fojtíková.
Poslední kurz se věnuje problematice veřejných zakázek. „Veřejné zakázky jsou podle našich dosavadních
zkušeností jednou z nejvíce problémových a tudíž nejpřísněji kontrolovaných oblastí při čerpání dotací ze
strukturálních fondů. Proto jsme se přednostně zaměřili na vytvoření kurzu věnující se této oblasti,“ hodnotí
kurz Fojtíková.
Akreditovaný e-learningový kurz může žadatel o dotaci či příjemce dotace z OP LZZ prostudovat během 30
dní. Po úspěšném ukončení kurzu je absolventům vystaveno osvědčení. Absolvent má dále zřízen přístup ke
studijním materiálům i po ukončení kurzu, takže se může ke konkrétním kapitolám a příkladům kdykoliv vrátit.
Náplň jednotlivých kurzů či informace o dalším běhu kurzu naleznete na stránce: http://elearning.osf-mvcr.cz/.
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