
                                                                                                   
 

Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II - výzva č. 110 

Projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců firem sdružených do podnikatelských a profesních sdružení. 

Datum zahájení příjmu žádostí a ideální datum pro podání žádosti je 10. 1. 2019. 

Na co a za jakých podmínek lze žádat o příspěvek 

 

Oblasti  

vzdělávání  

 

• obecné IT 

• měkké a manažerské dovednosti 

• jazykové vzdělávání 

• specializované IT 

• účetní, ekonomické a právní kurzy 

• technické a jiné odborné vzdělávání 

Kdo je 

oprávněným 

žadatelem 

• Oprávněnými žadateli výzvy jsou: 

• Profesní a podnikatelská sdružení 

• Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací  

Způsobilé 

náklady 

projektu  

a výše podpory 

Dotaci lze získat na: 

• Vzdělávací aktivitu 

• Projekty s jednotkovými náklady (tzv. osobohodina)  

• Finanční alokace pro výzvu 800 mil. Kč 

 

 

 

Podmínky účasti 

v projektu 

• Cílovou skupinou jsou zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených 
v profesních a podnikatelských sdruženích. 

• Vzdělávací aktivita je určena pro zaměstnance provozoven s místem výkonu 
práce na území ČR mimo hl. m. Prahu. 

• K žádosti o podporu musí být připojen elektronický podpis oprávněné osoby. 

• Vzdělávání se mohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním nebo 
obdobném vztahu nebo služebním poměru k organizaci s výjimkou DPP. 

• Dotace je přidělena v režimu de minimis (limit je 200 000 EU za tři poslední 
účetní období) a v režimu blokové výjimky na vzdělávání. 

• Splnění tzv. bagatelní podpory – počet úspěšných absolventů v projektu 

• Úspěšný absolvent = absolvování kurzů v rozsahu 40 hodin (min. docházka 70%) 

 

 

Pomůžeme Vám 

 

• Napíšeme Vám kompletní projektovou žádost 

• Povedeme administrativu a řízení projektu 

• Nabídneme zapojeným firmám využití on-line portálu s přesnou evidencí kurzů, 
rozpočtů, zapojených zaměstnanců a úspěšných absolventů (tzv. bagatelní 
podpory) 

• Připravíme a realizujeme výběrová řízení v projektu 

• Zajistíme realizaci vzdělávacích aktivit 

• Po celou dobu projektu Vám budeme k dispozici 

Podmínky výzvy 

č. 60 

(podmínky výzvy 

110 nejsou dosud 

známy) 

• Míra spolufinancování ze soukromých zdrojů příjemce je 0 %!!! 

• Pouze zájmová sdružení právnických osob, která nevykonávají veřejně 
prospěšnou činnost, mají spolufinancování ve výši 15 %. 

• Realizace projektu - až 36 měsíců. 

• Minimální výše projektu musí být 1,8 mil. Kč, max. výše 20 mil. Kč. 
 

Reference: 

výzva č. 60 

• Zkušenosti z pozice administrátora: 3 projekty s celkovým rozpočtem 35 mil. Kč 

• Zkušenosti z pozice dodavatele vzdělávání: 2 zakázky v hodnotě 12 mil. Kč  
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