
 
 
 
 
PROJEKT: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Heat Transfer Systems s.r.o. 
Na projekt je poskytnut finanční příspěvek EU 
 
Název programu: Operační program Zaměstnanost 
Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II 
Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Heat Transfer Systems s.r.o. 
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013898 
Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 
Počet osob zapojených do projektu: 161 
 
Cíle projektu: 
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. 
 
Popis projektu:  
Projekt, na který je poskytnut finanční příspěvek EU, řeší vzdělávání zaměstnanců společnosti Heat 
Transfer Systems s.r.o., zaměřuje se na jejich odborný rozvoj klíčových kompetencí, které potřebují pro 
výkon své práce. V rámci projektu jsou realizovány kurzy v rámci těchto aktivit: 

 Obecné IT 

 Měkké a manažerské dovednosti 

 Jazykové vzdělávání  

 Technické a jiné odborné vzdělávání 
 
Výsledek projektu: 
Průběžné vzdělávání zaměstnanců přispěje k doplnění či změně kvalifikace zaměstnanců a zajistí tak 
adekvátní reakci na měnící se požadavky trhu práce z důvodu technologických změn. 
  



 

 
 
 
PROJECT: Trainings for employees in Heat Transfer Systems s.r.o. 
An EU financial contribution is provided for the project 
 
Name of the program: Oerational program Employment 
Name of the training program: Company trainings for epmloyees II 
Name of the project: Company trainings for employees in Heat Transfer Systems s.r.o. 
 
Registration number: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013898 
The time period of the realization of the project: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 
Number of the employees involved in the training courses: 161 
 
Goal of the project: 
The goal of the project is to increase the level of knowledge, skills and especially the key competencies 
of employees. 
 
Description of the project:  
The project, which receives an EU financial contribution, addresses the training of employees in Heat 
Transfer Systems s.r.o , focusing on their professional development of the key competencies they need 
to perform their work.  
 
The project includes courses in the following activities: 
• General IT  
• Soft and managerial skills 
• Language courses 
• Technical and other special courses 
 
Result of the project: 
The training plan will contribute to supplementing or changing the skills of employees and thus ensuring 
an adequate response to changing labor market requirements due to technological changes. 
 


