
 

 
 
 

DOBRÁ RADA NAD ZLATO: hlasování  
I Vy můžete ovlivnit výsledné pořadí projektů! 
 

Dne 1. 5. 2005 spustil Národní vzdělávací fond hlasování v rámci celonárodní soutěže s 
názvem „DOBRÁ RADA NAD ZLATO“.  
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„Světlo na konci tunelu, Údržba na cestě k zaměstnanosti, Chudí a bohatí, Ženy v podnikání, 
Rozpínání světa – autobus zaměstnanosti, …“  

To vše jsou názvy projektů, které podporují zaměstnanost a rozvoj evropských regionů.   
 
Chcete se dozvědět více o tom, jak kraje České republiky podporují rozvoj lidských zdrojů? 
Chcete hledat inspiraci u nejlepších projektů v této zemi? Pak sledujte soutěžní projekty, 
které jsou umístěny v inspirační databance pro rozvoj lidských zdrojů, na portálu 
TOPREGION.CZ. Zde budou jednotlivé krajské nominace vystaveny konkurenci projektů 
ostatních krajů až do 31. 8. 2005. 
 
Hlasování probíhá přímo na: http://www.topregion.cz – stačí si jen vybrat a jednoduše 
hlasovat pro maximálně tři vystavené nominace. 

Současně lze stále hlásit do soutěže nové projekty. Pokud Vaše aktivity odpovídají 
podmínkám soutěže, nebo víte o takových aktivitách ve Vašem okolí, kontaktujte krajskou 
radu rozvoje lidských zdrojů ve Vašem kraji nebo pište na e-mail: soutez@topregion.cz.  

Vítězem se stává krajská rada RLZ, která 
nominovala nejlépe hodnocený projekt, spolu se 
zástupci projektového týmu, jejichž projekt 
získal nejvíce bodů. Obsazena budou také další 
dvě místa, druhé a třetí.  

Nejlépe hodnocené projekty budou 
prezentovány v tisku a v rozhlase.   

Vítězové budou odměněni účastí na kurzu z 
oblasti strategického řízení rozvoje lidských 
zdrojů spojeném se společenským programem. 
Vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen 
proběhne za účasti významných hostů na 
konferenci, kterou pořádá NVF spolu s dalšími 
partnery 3. října 2005 v Praze.  Podrobnější 
informace o soutěži jsou k dispozici na 
stránkách www.topregion.cz nebo na kontaktu: 
Národní vzdělávací fond, Útvar RLZ, Opletalova 
25, 110 00 Praha 1, e-mail: 
soutez@topregion.cz, tel.: 224 500 572-3. 
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