
 

 

 

 

 

 

 

Operační program Zaměstnanost 

Výzva č. 097 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců II 
 
 
Tato výzva navazuje na poslední výzvu v minulém období (č. 43 OPZ), která se setkala s vysokým 
zájmem ze strany žadatelů. Rozpočet dotace bude tvořen tzv. jednotkovými náklady – dotace se 
vypočítá na základě plánovaných školících „osobohodin“ v rámci projektu. 

Výhodou tohoto programu jsou dlouhodobé projekty, které pokryjí až dvouletý cyklus vzdělávání 
zaměstnanců. Dotace pokrývá náklady vzdělávacích služeb, mzdové příspěvky a také související 
náklady na administraci projektu, potřebné vybavení (např. dataprojektor) a související režijní výdaje. 

Alokace výzvy:  1,7 mld. Kč 
Příjem žádostí:  15. 3. 2019 – 15. 5. 2019 
Výše dotace v %: 85 % (ex-post) 
Doba realizace:  max. 24 měsíců  
Způsobilé výdaje: 0,5 – 10 mil. Kč 

Oprávnění žadatelé: 
• Zaměstnavatelé - podnikatelské subjekty či OSVČ (bez omezení velikosti podniku). 

Podporované oblasti vzdělávání a výše dotace: 

1. Obecné IT dovednosti 
2. Měkké a manažerské dovednosti 
3. Jazykové vzdělávání 

4. Specializované IT dovednosti 
5. Účetní, ekonomické a právní kurzy 
6. Technické a odborné vzdělávání 
7. Interní lektor – interní školení 

K uvedeným podporovaným aktivitám byly ze strany poskytovatele stanoveny částky dotace na 
jednotku - tzv. osobohodinu vzdělávacího kurzu. Osobohodina má časový rozsah 60 minut, s výjimkou 
kurzů cizích jazyků, kde je počítáno s 45 minutovým rozsahem. 

Č. NÁZEV AKTIVITY (oblast vzdělávání) DOTACE (osobohodina) 

1 Obecné IT dovednosti 324 Kč 

2 Měkké a manažerské dovednosti 593 Kč 

3 Jazykové vzdělávání (VH) 173 Kč 

4 Specializované IT dovednosti 609 Kč 

5 Účetní, ekonomické a právní kurzy 436 Kč 

6 Technické a odborné vzdělávání 252 Kč 

7 Interní lektor 144 Kč 

Další podmínky programu: 
• Cílovou skupinou jsou zaměstnanci žadatele (pouze na HPP a DPČ). 
• Místem realizace je celá ČR mimo území hlavního města Prahy. 



 

 

 

 

 

 

 

• Vzdělávacích aktivit se mohou účastnit také zaměstnanci s místem výkonu v Praze, vždy 
musí být dodrženo místo realizace mimo území hlavního města Prahy. 

• Dotace poskytována v režimu podpory de minimis (případně blokové výjimky). 
• Výzva udává max. časové dotace pro jednotlivé typy podporovaných vzdělávacích aktivit. 
• V rámci projektu může jedna podpořená osoba absolvovat maximálně 10 kurzů. 

Příkladový výpočet dotace projektu: 

Výše dotace vychází z počtu osob kurzu, jeho rozsahu a jednotkového nákladu. V posledním sloupci 
tabulky je uvedena konečná částka dotace, která bude vyplacena v těchto konkrétních příkladech: 

Č. 
KURZ 

(příklad) 
SKUPINA 
(počet os.) 

ROZSAH 
(hod.) 

DOTACE 
(85 %) 

1 MS Excel / MS Word 10 8 22 032 Kč 

2 Vedení lidí / motivace 10 8 40 324 Kč 

3 Angličtina / němčina 5 1 735 Kč 

4 XML / C++ / SQL 10 8 41 412 Kč 

5 Mzdy / zákoník práce 10 8 29 648 Kč 

6 Svařování / CNC 10 8 17 136 Kč 

7 Interní školení 10 8 9 792 Kč 

Vzdělávací projekty s námi úspěšně realizovali: 

   

   

 
Základním měřítkem i cílem naší práce je spokojenost klienta ve všech fázích dotačního managementu. 

Poskytujeme služby od dotační analýzy, přes přípravu projektové žádosti až po zajištění administrace a řízení 

projektu dle podmínek daného dotačního titulu. 

Od roku 2010 jsme realizovali řadu dotačních projektů pro podniky z různých oborů i neziskový sektor. Pozitivní 

přínos projektů i úspěšnou realizaci deklarují naše zkušenosti a reference: http://dotacecgp.cz/pdf/Reference 

 


