
Vimperský Agromont získal dotace 
na vzdělávání zaměstnanců

Agromont Vimperk patří mezi přední společnosti zabývající se živočišnou výrobou se zaměře-
ním na dodávky zemědělských technologií. Aby byly její služby ještě profesionálnější, rozhodla 
pro své zaměstnance zajistit specializovaná školení. Do vzdělávacího projektu budou investo-
vány téměř 2 miliony Kč, které pocházejí z Evropské unie.

Odborníci a experti na živočišnou výrobu budou v následujících 18 měsících proškolovat téměř 
čtyřicítku zaměstnanců Agromontu, především z oddělení projekce, montáže a servisu. Společ-
nost se věnuje hlavně dodávkám zemědělských technologií, rekonstrukcím a stavbám nových 
farem a stájí na klíč včetně servisu. Kurzy se proto zaměří na současné nejmodernější trendy 
v oblasti stájových technologií, přihaněčů k dojírnám, napájecích žlabů a systémů krmení. 

Vedení společnosti si uvědomuje nutnost kvalitního systematického vzdělání svých pracovní-
ků. „Na  růst kvalifikace zaměstnanců a  pravidelné vzdělávání se soustředíme již dlouhá léta, 
kurzy ale neprobíhaly ve frekvenci a rozsahu, který by byl adekvátní našim potřebám. Neměli 
jsme vyhovující prostory a také dojíždění do firmy bylo náročné. V současné době proto stavíme 
vlastní školicí středisko, kde budou kurzy probíhat,“ říká jednatel společnosti Ing. Josef Kordík.

S realizací vzdělávacího projektu nazvaného „Znalost unikátních technologií a vlastní vývojo-
vé produkty ve  společnosti Agromont Vimperk“ se začalo již 1.  května letošního roku a  měl 
by trvat do roku 2014. Po  jeho ukončení by mělo dojít ke zvýšení adaptability zaměstnanců 
a konkurenceschopnosti podniku. „Zaměstnanci získají specifické vzdělání a vytvoříme pro ně 
motivační prostředí. Zároveň se zvýší úroveň služeb, které poskytujeme. Vývoj našich produktů 
i produktů subdodavatelů musí jít ruku v ruce se znalostmi, odborností a profesionalitou našich 
zaměstnanců,“ dodává Kordík.

Agromont se pohybuje na  českém trhu již od  roku 1992 a  v  současnosti patří mezi největší 
producenty zemědělských technologií. V České republice existuje jen asi 5 firem s rozsahem 
činnosti a zaměřením podobným Agromontu. Produkty této společnosti můžeme najít i v Ma-
ďarsku, Slovinsku, Bulharsku, ale i Egyptě či Nigérii. Neustále se snaží expandovat pomocí ino-
vačních projektů – z velké části zaměřených na hospodářská zvířata. Zabývá se také výzkumem 
v oblasti přírodních a technických věd, projekt tak pomůže rozšířit vývojové kapacity.

Akce je dotována z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován Ev-
ropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Jeho celkové náklady by měly činit 1,9 mi-
lionu Kč. Tento grant není prvním, který Agromont získal, již v minulosti byl podpořen projekt 
modulární systém minimlékárny a projekt nových technologií pro živočišnou výrobu. 
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