OPERAČNÍ PROGRAM
ZAMĚSTNANOST
1.3 Vzdělávání - společná cesta k rozvoji!

Časový harmonogram - plán
Očekávané vyhlášení výzvy: 31. 8. 2016
Zahájení příjmu žádostí: 3. 10. 2016
Maximální délka projektu: 36 měsíců
Nejzazší datum ukončení realizace: 30.10.2020
Typ výzvy: průběžná
Číslo výzvy: 03_16_060

Oprávnění žadatelé
a) Profesní a podnikatelská sdružení:
Zaměstnavatelské svazy
Sdružení podniků
Zájmová sdružení právnických osob, jejichž účelem
je ochrana profesních zájmů nebo zájmů
podnikajících osob
Spolky, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů
nebo zájmů podnikajících osob
Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR
Svazy výrobních a spotřebních družstev

Podporované aktivity
Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované
zaměstnavateli:
Obecné IT
Měkké a manažerské dovednosti
Jazykové vzdělávání
Specializované IT
Účetní, ekonomické a právní kurzy
Technické a jiné odborné vzdělávání
Interní lektor

b) Zastřešující organizace nestátních neziskových
organizací (dále „NNO“)
c) Subjekty sdružující účelová zařízení registrovaných
církví a náboženských společností
Výše dotace
Dotace je poskytována v režimu de minimis nebo
v režimu blokové výjimky. V rámci jednoho projektu je
přípustná kombinace uvedených režimů podpor:
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně
prospěšnou činnost (spolky, církve a náboženské
společnosti, Hospodářská komora, Agrární komora,
svazy, asociace) – 100 %
Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených
kategoriích – zájmová sdružení právnických osob,
která nevykonávají veřejně prospěšnou činnost –
85 %

V rozpočtu projektu nesmí výdaje na aktivitu měkké
a manažerské dovednosti překročit 50 % celkových
způsobilých výdajů projektu.
Vzdělávání nesmí mít charakter elektronického
vzdělávání.
Nepodporované aktivity
Školení BOZP a PO - nutné pro výkon jakékoliv
práce bez vazby na konkrétní pracovní pozici
První pomoc, školení řidičů - referentů
Studium MBA, vzdělávání realizované v zahraničí
Zácvik/mentoring nových zaměstnanců
Formální vzdělávání - dálkové studium
E-learningové a elektronické vzdělávání

Alokace výzvy: 420.000.000 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů
projektu - plán: 1.800.000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů
projektu - plán: 20 mil. Kč

Cílové skupiny
Pro žadatele uvedené v bodě a) – zaměstnanci
podniků
a
zaměstnanci
OSVČ
sdružených
v profesních a podnikatelských sdruženích
Pro žadatele uvedené v bodě b) – zaměstnanci
NNO sdružených v zastřešujících organizacích
Pro žadatele uvedené v bodě c) – zaměstnanci
sdružených účelových zařízení registrovaných
církví
a
náboženských
společností,
nikoliv
zaměstnanci žadatele

Územní zaměření podpory
Celá ČR mimo hl. m. Prahy, vzdělávací aktivity
nemohou probíhat v Praze

Každý účastník může absolvovat maximálně 10
kurzů.
Z celkového počtu zapojených osob do projektu musí
být podíl celkového počtu účastníků (školených nad 40
hod. za projekt) minimálně 60 %.
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Způsobilé výdaje vznikají za skutečně absolvované
osobohodiny účastníka, který předepsanou formou
ukončí konkrétní vzdělávací kurz a absolvuje alespoň
70 % doby výuky kurzu dle dokumentace k obsahu
vzdělávacího kurzu.

Způsobilé výdaje
Zjednodušené vykazování formou jednotkových
nákladů na předem stanovené vzdělávací aktivity:

Příjemce nezdůvodňuje výši nákladů - je předem daná,
proplácení výdajů probíhá na základě předem
stanovené částky za školení jednotlivých osob
po doložení
prezenčních
listin
a
osvědčení
o absolvování kurzu, nejsou dokládány žádné účetní
doklady.

Obecné IT (Excel, Word, Powerpoint, Outlook,
Acces, Sharepoint, HTML, CorelDraw, Helios, SAP,
MS dynamics, Pohoda a další)
Měkké
a
manažerské
dovednosti
(Argumentace,
Komunikace,
Vyjednávání,
Psychologie a další)
Jazykové vzdělávání - max. 104 hod/rok
Specializované IT (XML, Java, C#, C++, Python,
Perl, SQL, Windows Server 2012 a další)
Účetní, ekonomické a právní kurzy (Účtování,
daně, Pohledávky, Finanční řízení, Veřejné
zakázky, Incoterms, Insolvenční řízení a další)
Technické
a
jiné
odborné
vzdělávání
(Svařování, Periodické přezkušování dle norem,
Obsluha
strojů,
Výškové
práce,
Rozšíření
řidičského oprávnění, Opakovací školení a další)

Externí
vzdělávání
dodavatelem):

Výše jednotkových nákladů
Aktivita
Obecné IT
Měkké a manažerské dovednosti
Jazykové vzdělávání
Specializované IT
Účetní, ekonomické a právní kurzy
Technické a jiné odborné vzdělávání
Interní lektor

Jednotkový
náklad v Kč
324
593
173
609
436
252
144

(zajišťované

externím

Interní vzdělávání (vzdělávání - i výše uvedených
aktivit - realizované interním lektorem, max.
pro skupinu 12 osob):

Podmínky
Financování ex-ante
1 žadatel oprávněn podat pouze 1 žádost (tj. jedna
žádost na jedno IČ)
Jednotlivé vzdělávací kurzy se mohou členit
dle úrovní (začátečníci, pokročilí) a dle specializací
Je stanovena maximální způsobilá délka
kurzu, u akreditovaného kurzu je dána akreditací,
u vzdělávání nutného dle předpisů a norem je
způsobilá délka dle zákonného požadavku
U uzavřených kurzů (tj. dodaných „na míru“) je
maximální velikost výukové skupiny 12 osob
Povinné přílohy – čestné prohlášení pro zastřešující
NNO

Interní lektor - musí splňovat předepsané
požadavky:
- zaměstnán u příjemce - prac. smlouva, DPČ
- dosažené vzdělání v školené oblasti (příp.
prokazatelná praxe v dané oblasti min. 5 let)
- lektorská praxe - alespoň 3 roky (příp. pracovní
zkušenost ve vzdělávané oblasti min. 5 let)
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