
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OPPIK ŠKOLICÍ STŘEDISKA 
 

Cílem programu je podpořit budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. 
Školicí střediska budou zaměřena zejména na realizaci školení v podporovaných oborech CZ-NACE. 
 
Alokace výzvy: 400 mil. Kč 
Příjem žádostí:  15. 8. 2018 – 30. 5. 2019 
Výše dotace v %:  50 % (malý a střední podnik) 
Výše dotace v Kč: min. 500 tis. Kč – max. 5 mil. Kč 
Doba realizace: max. 3 roky 
 
Podporované aktivity: 

• Výstavba nových školicích center a rekonstrukce stávajících. 
• Pořízení vybavení školicích prostor (nábytek, IT vybavení) a pořízení vzdělávacích programů. 

Způsobilé výdaje: 
• Dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba školicích center, hardware, nábytek a 

zařízení pro zajištění vzdělávání ve školicím centru). 
• Dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data). 
• Projektová dokumentace ke stavbě. 
• Služby školitelů (pouze do povolené výše v rámci výzvy). 

Nepodporované aktivity: 
• Pořízení, výstavba či rekonstrukce prostor, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně 

(např. část dne slouží místnost ke školení a část dne slouží pro administrativní činnost). 
• Pořízení vybavení, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně (např. nákup IT techniky, 

na které se realizuje školení a jinak slouží pro administrativní/výrobní účely žadatele). 
• Pořízení pozemků a budov. 

Udržitelnost projektu: 
• Příjemce dotace musí po celou dobu realizace projektu a po dobu 3 let od data ukončení 

realizace projektu používat majetek pořízený s účastí dotace, který má ve svém vlastnictví. 
• Po dobu udržitelnosti je žadatel povinen zabezpečit vytíženost školicího střediska 

minimálně 30 % z fondu pracovních dní v roce. Vytížený den = kapacita školicího střediska 
naplněna alespoň z 30 % a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 min.). 

• Nadpoloviční většinu z proškolených osob musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných 
odvětví CZ-NACE. 

Další podmínky programu: 
• Žadatel musí mít minimálně dvouletou historii (2 uzavřená účetní období). 
• Žadatel provede průzkum, zda v jeho okolí (NUTS II) existuje obdobná školicí kapacita. 
• Služby školitelů lze v rámci programu financovat max. 50% způsobilých výdajů ve výši 100 / 

200 tis. Kč pro malý / střední podnik. 
• Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. 
• Hodnotí se finanční zdraví - rating nesmí být nižší než 5 bodů. 
• U projektů s celkovými výdaji nad 5 mil. Kč se zpracovává finanční analýza projektu. U 

projektů s rozpočtem nad 100 mil. Kč se provádí celková ekonomická analýza. 
• Projekt může být realizován ve dvou částech. První část je investiční, kdy bude probíhat 

stavba/rekonstrukce a vybavení školicího střediska. V návaznosti na první část má příjemce 
dotace možnost realizace vzdělávacích aktivit v rámci křížového financování. Investiční část je 
možno rozdělit na etapy. Část realizovaná na základě křížového financování je nedělitelná a 
maximální doba realizace je 6 měsíců ode dne skutečného ukončení investiční části projektu. 

• Osoby školené v rámci křížového financování mohou být pouze zaměstnanci příjemce dotace. 
Za zaměstnance se nepovažují osoby pracující na dohodu o provedení práce. 



 

 

 

 

 

 

 

• Součástí školicího střediska mohou být i prostory, které neslouží výhradně jako školicí 
místnost, tj. kanceláře pro lektory či vedení školicího střediska, sociální zařízení, prostory pro 
přípravu drobného občerstvení. Podlahová plocha těchto prostor v m2, tj. servisních prostor, 
však nesmí přesáhnout 50 % plochy všech školicích místností v m2. 


