Projekt financování vzdělávání spoluobčanů
v oblasti správy obce a místní samosprávy
Vážení spoluobčané,
pokračujeme v projektu financování vzdělávání spoluobčanů v oblasti správy obce,
v rámci kterého Vám nabízíme možnost účasti na jednodenních či e-learningových kurzech.
Projekt upřednostňuje témata, která se týkají agend zastupitelstva naší obce,
výborů a obecního úřadu a s nimiž se denně setkáváme při řešení občanských problémů.
Mnoho témat ale souvisí i s běžnými životními starostmi každého z nás. Zařazujeme semináře,
které jsou odborně akreditované, abychom se nedovídali věci „jedna paní povídala“.
Kurzy nejsou rekvalifikační, ale u většiny z nich obdrží účastník osvědčení
o absolvování. V ceně je zahrnuto občerstvení a školící materiál. Seznam kurzů je průběžně
aktualizován.
Účast na kurzech je finančně podporována z rozpočtu obce Lichoceves. Celková
výše finanční podpory v rámci projektu je prozatím limitována částkou 30.000 Kč. V případě
většího zájmu a v závislosti na vývoji příjmové stránky rozpočtu obce, bude rozpočet projektu
navýšen.
A jak na to?
Vyberte si kurz, podejte si na OÚ Lichoceves přihlášku do projektu a přihlaste se
na kurz přes internet u konkrétního pořadatele, zaplaťte kurzovné, absolvujte kurz a na
základě potvrzení o uhrazení kurzovného a osvědčení o účasti vám bude kurzovné
proplaceno z obecního rozpočtu. Pozor na storno poplatky, protože v případě, že se kurzu
nakonec nezúčastníte, nebude vám proplaceno ani kurzovné ani storno poplatek.
Věnujte prosím pozornost dalším informacím a podmínkám, které jsou uvedené
v přihlášce.
S ohledem na limitované finanční možnosti projektu doporučujeme, abyste se ještě před
podáním přihlášky u pořadatele a uhrazením kurzovného informovali na OÚ Lichoceves
o momentální finanční kapacitě projektu (tel. 725 021 466, obec@lichoceves.cz).
S pozdravem za všechny zastupitele

Jana Muchová a Eva Drahotínská

PŘIHLÁŠKA DO PROJEKTU
Příjmení a jméno
Rok narození
Adresa trvalého pobytu 1)
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail
Název kurzu 2)
Pořadatelský termín
Pořadatel
Datum podání přihlášky u pořadatele
Cena kurzovného vč. DPH
Žádám o proplacení kurzovného

v hotovosti

převodem na bank. účet

Číslo bankovního účtu
Potvrzuji, že jsem uhradil/a kurzovné dle podmínek pořadatele kurzu a kurzovné mi není/nebude hrazeno
jiným subjektem (např. zaměstnavatelem).
Beru na vědomí, že v případě neuhrazení kurzovného, mé absence na kurzu či zrušení přihlášky mi
nebude kurzovné vč. storno poplatku ze strany Obce Lichoceves proplaceno. Beru na vědomí, že další
náklady spojené s mou účastí na kurzu (např. cestovné, ušlá mzda u zaměstnavatele) nebudou ze strany
Obce Lichoceves hrazené.
Jsem seznámen/a s tím, že na proplacení kurzovného není právní nárok a výše financování je limitována
rozpočtem projektu Obce Lichoceves.
Souhlasím s tím, že kurzovné mi bude proplaceno na základě této přihlášky potvrzené ze strany OÚ
3)
Lichoceves až po předložení dokladu o uhrazení kurzovného a potvrzení (osvědčení) o absolvování
kurzu. Souhlasím s využitím poskytnutých osobních dat pro účely realizace a hodnocení projektu.
V

dne

Potvrzení OÚ Lichoceves o akceptaci přihlášky

1)

4)

Podpis zájemce

Podmínkou financování kurzovného z rozpočtu obce Lichoceves je trvalý pobyt v obci Lichoceves;
Přihláška platí pro kurzy zařazené do projektu obce Lichoceves;
3)
Tato přihláška musí být v písemné podobě doručena a potvrzena ze strany OÚ Lichoceves
nejméně 3 dny před termínem kurzu (před podáním přihlášky u pořadatele a uhrazením
kurzovného kontaktujte OÚ Lichoceves, který vám sdělí, zda je volná finanční kapacita projektu);
4)
Zájemci, kteří podávají první přihlášku, mají přednost. Ostatní přihlášky budou vyřizované v došlém
pořadí. V případě vyčerpání finanční kapacity projektu nebude moci být přihláška ze strany OÚ
Lichoceves akceptována, tj. kurzovné nebude proplacené.
2)

