Informácia pre verejnosť:
Spoločnosť CS, s.r.o. informuje verejnosť, že v období od novembra 2009 do októbra 2011
realizovala projekt s názvom Akcelerácia rozvoja, trhového rastu a skvalitňovania ľudských
zdrojov spoločnosti CS, ktorého hlavným cieľom bola diverzifikácia aktivít spoločnosti CS, s.r.o.
a zvýšenie jej trhovej konkurencieschopnosti prostredníctvom zväčšenia vnútorných kapacít,
produktovej inovácie a zvýšenia adaptability pracovnej sily. Cieľovou skupinou projektu boli 4
pôvodní a 6 novoprijatí zamestnanci spoločnosti CS, s.r.o., ktorí si zvýšili svoju kvalifikáciu
prostredníctvom realizácie hlavných aktivít projektu:
• Školenia Company governance,
• Softvérového školenia,
• Obchodníckeho školenia.
Projekt bol realizovaný za pomoci nenávratného finančného príspevku vo výške € 72 564,97,
získaného na základe schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia podanej na Sociálnu implementačnú agentúru ako
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR.
Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. „Priestor na Vašu príležitosť.“

www.sia.gov.sk
www.esf.gov.sk

Informácia pre verejnosť:
Spoločnosť CS, s.r.o. informuje verejnosť o tom, že v rámci Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kód výzvy DOP2008-SIP001 ukončila ku dňu
31.12.2010 realizáciu projektu s názvom „Akcelerácia rozvoja, trhového rastu
a skvalitňovanie ľudských zdrojov spoločnosti CS, kód ITMS 25110120079 a vyčerpala tak
celú výšku poskytnutého NFP/ € 44 190,43.
Vďaka hlavnej aktivite projektu „Nákup strojov, prístrojov a zariadení+ nákup softvéru“
disponuje spoločnosť CS, s.r.o. najnovším technickým vybavením v oblasti geodetických
prístrojov a softvéru, projekčných prístrojov a softvéru a stavebno-inžinierskych prístrojov
a softvéru. Zamestnanci spoločnosti absolvovali špecializované vzdelávanie v oblasti IKT a
vybavili sa nevyhnutným kancelársko-technickým vybavením tak, aby mohli efektívne vykonávať
odbornú prácu v prospech spoločnosti. Pri implementácii nového hardvérového a softvérového
vybavenia sa kládol zvýšený dôraz na zavádzanie technologických noviniek a inovácii tak, aby
spoločnosť získala konkurenčnú výhodu v kvalite poskytovaných služieb v regióne.
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