
 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců II 

Projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců firem, které uvažují o vzdělávacích aktivitách  

Datum zahájení příjmu žádostí a ideální datum pro podání žádosti je 15. 3. 2019. 

Na co a za jakých podmínek lze žádat o příspěvek 

Oblasti  

vzdělávání 

 

• Obecné IT dovednosti 

• Specializované IT dovednosti 

• Měkké a manažerské dovednosti 

• Jazykové vzdělávání 

• Účetní a ekonomické kurzy 

• Technické a jiné odborné vzdělávání 
 

Kdo se může 

účastnit 

 

Projektu se mohou účastnit:  

• Zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty  

• OSVČ 

• Státní podniky 
 

Způsobilé 

náklady 

projektu  

a výše podpory 

Dotaci lze získat na: 

• Vzdělávací aktivitu 

• Mzdové náklady školených zaměstnanců 

• Nákup ICT, mzdové výdaje na členy realizačního týmu, aj. 

 

Míra spolufinancování se soukromých zdrojů příjemce bude 15 %. 

 

Podmínky účasti 

v projektu* 

• Vzdělávací aktivita je určena pro zaměstnance provozoven s místem výkonu práce na 
území ČR 

• Projekt je určen zejména malým a středním podnikům (budou bodově zvýhodněny), 
žádat ale mohu i velké podniky 

• Minimální výše projektu musí být 500 000 Kč 

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

• Výzva umožní realizovat projekty až na dobu 24 měsíců 

• Vzdělávání se mohou zúčastnit i zaměstnanci na DPČ i DPP 

• Neomezuje se okruh žadatelů na základě CZ NACE 

• Dotace je přidělena v režimu de minimis (limit je 200 000 EU za tři poslední účetní 
období) 

• Splnění tzv. bagatelní podpory – úspěšní absolventi v projektu 

• Úspěšný absolvent absolvuje kurzy v rozsahu 40 hodin (min. docházka 70 %) 
 

Pomůžeme Vám 

 

• Provedeme analýzu vzdělávacích potřeb (bude přílohou žádosti) 

• Povedeme administrativu a řízení projektu 

• Připravíme a realizujeme výběrová řízení v projektu 

• Zrealizujeme vzdělávací aktivity (všechny nebo část – dle charakteru vzdělávacích 
aktivit) 

• Po celou dobu projektu Vám budeme k dispozici 
 

*Podmínky projektu se mohou po vydání výzvy změnit. 

www.bitcz.cz 

http://www.bitcz.cz/

