Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Vzdelávanie s Európskym sociálnym fondom 09/2018 -6/2022
Spoločnosť B - W - T plus, s.r.o. na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej s
Poskytovateľom NFP - MPSVaR SR, v zastúpení MŠVVaŠ SR, realizuje projekt s názvom:

„ Zvyšovanie kompetencií zamestnancov v oblasti SAP SuccessFactors. “
Kód výzvy:
Operačný program:
Prioritná os:

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Ľudské zdroje
1. Vzdelávanie

Vďaka tomuto projektu a hlavne podpore tohto projektu Európskym sociálnym fondom v rámci operačného
programu Ľudské zdroje, prebieha realizácia vzdelávacích programov SAP SuccessFactors, do ktorých bude
zapojených celkovo 200 účastníkov.
Hlavným cieľom vzdelávacích aktivít bude zdokonaliť potrebné kľúčové kompetencie zamestnancov pre
uplatnenie sa na pracovnom trhu v menej rozvinutých regiónoch, prípadne udržať si aktuálnu pracovnú pozíciu aj
v prípadoch, kedy podnik potrebuje modernú a kvalifikovanú pracovnú silu.
Konkrétny cieľ:

„ Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania
s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. “
Špecificky zameraný vzdelávací program SAP SuccessFactors pripraví jeho absolventov na plnenie pracovných
úloh vyžadujúcich riešenie základných aj náročnejších úloh v oblasti riadenia ľudských zdrojov prostredníctvom
podnikového informačného systému SAP.
Okrem týchto vzdelávacích programov bude spoločnosť B - W - T plus, s.r.o. v rámci projektu uzatvárať
partnerstvá so vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi, pričom plánovaný počet je celkom 10 uzatvorených
partnerstiev.
Tieto partnerstvá zabezpečeia prepojenie vzdelávacích programov s očakávaniami a potrebami trhu práce.
Zároveň budú partnerstvá predstavovať potenciálne priame využitie vyškolenej a kvalifikovanj pracovnej sily.
Partnerské inštitúcie tiež budú zapojené do diseminácie výsledkov projektu. Tým sa zabezpečí jeho efektívnosť
a udržateľnosť na trhu po skončení realizácie hlavných aktivít projektu.
Európsky sociálny fond:

www.esf.gov.sk

Poskytovateľ NFP:
V zastúpení:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR;
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR;

Miesto realizácie:
Doba realizácie:
Max. výška NFP:

Žilinský kraj, pričom účastníci vzdelávacích programov budú z celého územia SR s výnimkou Bratislavského kraja
09/2018 – 06/2022, celkovo 46 mesaicov
181 264,95 EUR, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu

Oprávnená cieľová skupina:
1. zamestnanci
2. nezamestnané osoby
3. osoby zúčastnené CŽV
4. mladí ľudia do 25 rokov
5. študenti / nad 25 rokov
6. SZČO
Prijímateľ NFP:

www.employment.gov.sk
www.minedu.sk

- ktorých sídlo zamestnávateľa, resp. miesto výkonu práce je mimo BA kraja
- len s trvalým pobytom mimo BA kraja (aj dobrovoľne nezamestnaní)
- len s trvalým pobytom mimo BA kraja
- len s trvalým pobytom mimo BA kraja
- ak je sídlo školy mimo Bratislavského kraja
- ak je sídlo uvedené v živnostensko liste mimo BA kraja
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