News | 19. 3. 2019
Možnosti dotační podpory na období 2014–2020
Operační program zaměstnanost (OPZ)
Podnikové vzdělávání zaměstnanců (výzva č. 97)
Dne 15. března 2019 byla otevřena nová dotační výzva, která dává i velkým podnikům
skvělou možnost získat dotaci ve výši až 85 procent na vzdělávání a školení svých
zaměstnanců. Pokud v příštích třech letech plánujete rozsáhlejší školicí projekt,
který zahrne většinu Vašich zaměstnanců, je tato příležitost určena právě Vám.
Oblasti podporovaných školení jsou v podstatě neomezené, od IT a technických
školení až po ekonomické a právní kurzy, měkké a manažerské dovednosti či
jazykové vzdělávání.
Obraťte se na nás, poskytneme Vám přesnou informaci, jak velkou dotaci byste na
Váš projekt mohli získat. Následně zajistíme veškerou dotační administrativu.

DOTAČNÍ ŽÁDOSTI JE MOŽNÉ PODÁVAT
DO 15. KVĚTNA 2019

Kdo může o dotaci žádat?

Malé, střední a velké podniky (velké podniky nejsou na rozdíl od předchozí výzvy
bodově znevýhodněny). Žádný z registrovaných oborů činností podniku není v této
výzvě zakázaným oborem.

Jak velkou dotaci lze získat?

Alokace výzvy: 1,7 mld. Kč
Míra podpory:
- až 85 % způsobilých výdajů projektu v režimu podpory „de minimis“ (max.
200 tis. eur)
- 70 %, resp. 60 % v režimu blokové výjimky
- 50 % pro malé, resp. střední a velké podniky
Minimální výše způsobilých výdajů projektu: 500 tis. Kč
Maximální výše způsobilých výdajů projektu: 10 mil. Kč
Pozn.:
S ohledem na rozsah související administrativy doporučujeme realizovat spíše větší
projekty s výší způsobilých výdajů přes 3 mil. Kč.
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Na co lze dotaci získat?

Vzdělávání zaměstnanců zaměřené na následující obory:

Fixně stanovený jednotkový
náklad
Obecné IT
324 Kč / osobohodina
Měkké a manažerské dovednosti 593 Kč / osobohodina
Jazykové vzdělávání
230 Kč / osobohodina
Specializované IT
609 Kč / osobohodina
Účetní, ekonomické a právní
436 Kč / osobohodina
kurzy
Technické a jiné odborné
252 Kč / osobohodina
vzdělávání
Interní lektor
144 Kč / osobohodina
Aktivita

VAŠE KONTAKTNÍ OSOBY

Ing. David Rys
podnikový porace
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+420 236 163 111

david.rys@roedl.com

Osobohodina představuje účast osoby na kurzu v délce 60 min.
Minimální rozsah zapojení 1 zaměstnance do projektu je 40 hodin vzdělávacích
aktivit.

Na jaké náklady se dotace vztahuje?
Mgr. Pavel Karásek
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Žadatel obdrží poskytovatelem stanovenou výši dotace dle typu školení na každou
prokázanou realizovanou osobohodinu školení (tato částka již zahrnuje veškeré
související výdaje spojené s realizací školení – refundaci mezd účastníků školení,
školicí pomůcky, software, režijní náklady na řízení projektu apod.).

Kde lze dotaci čerpat?

Na území České republiky mimo hlavní město Prahu. Školení nesmí probíhat
v Praze, ale žadatelem může být i společnost z Prahy a její pražští zaměstnanci.
V rámci hodnocení žádostí jsou bodově zvýhodněni žadatelé se sídlem ve
strukturálně postižených regionech: Ústecký kraj, Karlovarský kraj,
Moravskoslezský kraj.

Kdy lze dotaci čerpat?
Ing. Jan Vomela
projektový manažer
Rödl & Partner Optimus Consult a.s.

Termín vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí: 15.03.2019
Termín ukončení příjmu žádostí:
15.05.2019, 17:00 h
Termín pro realizaci projektu:
01.10.2019–30.06.2022
maximálně však 24 měsíců

T +420 236 163 111
jan.vomela@roedl.com
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