
 

 

 

 

 

 

 

Operační program Zaměstnanost 

Výzva č. 021 - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II) 

 

Vzdělávací projekty v této výzvě jsou poskytovány místně příslušnými úřady práce. Jedná se o menší 
projekty, které dotací pokrývají náklady na vzdělávání či rekvalifikaci a mzdové příspěvky 
vzdělávaných zaměstnanců. Nejsou pokryty ostatní režijní náklady – např. na vybavení, administraci 
projektu a výběrové řízení. V případě projektů v této výzvě se náklady vykazují dle skutečnosti. 

V rámci projektu budou podpořeny akreditované kurzy, neakreditované kurzy a odborná jazyková 
výuka v minimálním rozsahu 40 hodin a více na jednoho účastníka. 

 
Poskytovatel:  Úřad práce ČR 
Alokace výzvy: 1,5 mld. Kč (pro celou ČR v rámci aktuální výzvy) 

Příjem žádostí: od 1. 11. 2017 (do vyčerpání alokace) 
Výše dotace v %: 85 % 
Výše dotace v Kč: max. 0,5 mil. Kč / měsíc 

Doba realizace: max. 18 měsíců (nejdéle do 31. 8. 2020) 
Rozpočet projektu: skutečné náklady 

Oprávnění žadatelé: 

• Zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty a OSVČ. 
• Nestátní neziskové organizace. 
• OSVČ bez zaměstnanců. 

Podporované aktivity: 

• Vzdělávání v odborných kurzech, které budou provázány na konkrétní pozice jednotlivých 
zaměstnanců. 

• Odborné jazykové vzdělávání (v maximální délce 6 měsíců). 

Další podmínky programu: 

• Cílovou skupinou jsou zaměstnanci žadatele (pouze HPP).  
• Lze vzdělávat také potenciální zaměstnance a OSVČ (bez nároku na mzdové příspěvky). 
• Vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech je podporováno výjimečně – je nutné odůvodnit 

vazbu tohoto vzdělávání na pracovní pozici zaměstnance. Obdobně platí pro IT dovednosti. 
• V případě účasti zaměstnance na vzdělávací aktivitě nižší než 80 % nebude příspěvek na 

vzdělávací aktivitu ÚP ČR uhrazen. 
• Podporována je pouze prezenční forma vzdělávání. 
• Do projektu nemohou být zařazení zaměstnanci žadatele s místem výkonu práce na území 

hl. města Prahy. 
• Dotace poskytována v režimu podpory de minimis (případně blokové výjimky). 
• Do vzdělávacích kurzů mohou být zařazeny osoby, které v projektu POVEZ II doposud nebyly 

podpořeny, nebo osoby, které od začátku projektu absolvovaly vzdělávání v rozsahu kratším 
než 40 hodin (tzv. bagatelní podpora). 

• Jeden žadatel může v aktuální výzvě podat maximálně 5 projektových žádostí. 


