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Pozvánka na jednání pr

 
Vážení členové PS,  

 
rádi bychom Vás pozvali na společné jednání pracovní skupiny, které bude zaměřeno na 

projednání podoblasti 1.3. –

vzdělávání a 1.4. – Podpora neformálního a celoživotního vzdělávání

 
Náplní jednání budou především následující body: 

 
• Aktuální stav zpracování jednotlivých opatření 

• Aktuální stav projednání

• Diskuse nad výhledovými možnostmi implementace opatření a projednání dílčích 

implementačních faktorů v

• Diskuse, zprávy členů PS, úkoly k

 
O termínu hlasování můžete „hlasovat“

do 17. 2. 2015.  

Po ukončení hlasování Vás budeme prostřednictvím emailu ihned informovat.

Setkání proběhne na Městském 

 

Těšíme se na společné setkání
S pozdravem 
 
Alice Brožková 
Strategie 2014-2020 
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Pozvánka na jednání pracovní skupiny č. 

Vás pozvali na společné jednání pracovní skupiny, které bude zaměřeno na 

– Formální vzdělávání, reflektující potřeby trhu i účastníků 

Podpora neformálního a celoživotního vzdělávání. 

jednání budou především následující body:  

Aktuální stav zpracování jednotlivých opatření  

Aktuální stav projednání opatření s veřejností (setkání, projektové záměry,…

Diskuse nad výhledovými možnostmi implementace opatření a projednání dílčích 

implementačních faktorů v souladu s analytickou a strategickou částí 

Diskuse, zprávy členů PS, úkoly k dalšímu jednání 

termínu hlasování můžete „hlasovat“ zde http://doodle.com/en8cdrsxxhuseegc

Po ukončení hlasování Vás budeme prostřednictvím emailu ihned informovat.

Městském úřadě Žamberk (2. budova – Pošta, Nádražní 833)

Těšíme se na společné setkání 

 

Ing. Oldřich Žďárský, předseda 

zdarsky@ziva.cz 
385                                                                                                                

acovní skupiny č. 2 

Vás pozvali na společné jednání pracovní skupiny, které bude zaměřeno na 

Formální vzdělávání, reflektující potřeby trhu i účastníků 

(setkání, projektové záměry,…) 

Diskuse nad výhledovými možnostmi implementace opatření a projednání dílčích 

analytickou a strategickou částí  

http://doodle.com/en8cdrsxxhuseegc, nejpozději 

Po ukončení hlasování Vás budeme prostřednictvím emailu ihned informovat. 

Pošta, Nádražní 833) 


