
Dotační možnosti vzdělávání zaměstnanců - 3.Q 2009

Název programu OP PI
Globální grant OP LZZ: Posilování 
sociálního dialogu a budování kapacit 
sociálních partner ů

OP VK - Grantové projekty OP LZZ - Globální grant
OP LZZ - 1.1 Adaptabilita a 
konkurenceschopnost

Prioritní osa,                     pop ř. 
Oblast podpory

Školicí střediska
1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a 
konkurenceschopnosti podniků

3.1 Individuální další vzdělávání
1.1 Další profesní vzdělávání zaměstnanců 
podnikatelských subjektů v oblasti 
průmyslu – EDUCA

Grantové projekty 1.1 - Školení je šance

Příjem registra čních žádostí
1.11.2009 – 31.5.2010 (1.1.2010 – 
30.6.2010 - plné žádosti)

18.2.08 - 31.12.11 (nebo po vyčerpání celkové 
částky)

předpoklad 4. čtvrtletí 2009 1.7.2009 - 30.10.2009
23.3.2009 - 31.12.2009 (11.9.2009 byl  
příjem žádostí zastaven z důvodu velkého 
počtu již podaných žádostí)

Podporované aktivity,      pop ř. Cíl 
podpory

výstavba, pořízení, rekonstrukce, 
modernizace prostor určených pro 
vzdělávání a jejich vybavení, zařízení 
školícími pomůckami a programy a 
zařizovacími předměty

Hlavním cílem je přispět ke zvyšování 
adaptability zaměstnanců a 
konkurenceschopnosti podniků s důrazem na 
rozvoj sociálního dialogu a budování kapacit 
sociálních partnerů. 

Usnadnění individuálního přístupu 
obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání a 
zvýšení jejich motivace k 
celoživotnímu učení. Prohloubení 
nabídky dalšího vzdělávání a 
posílení informovanosti o nabídce 
dalšího vzdělávání.

Prostřednictvím zvýšení kvalifikační 
úrovně, profesních dovedností a znalostí 
zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke 
zvýšení konkurenceschopnosti 
podnikatelských subjektů ve vybraných 
NACE.

Přispět ke zvyšování adaptability 
zaměstnanců a konkurenceschopnosti 
podniků prostřednictvím zvyšování 
odborných znalostí, dovedností a 
kompetencí zaměstnanců a 
zaměstnavatelů.

Výše podpory (severovýchod) MP - 60%, SP - 50%, VP - 40% až 100% výdajů projektu až 100% uznatelných nákladů až 100% uznatelných nákladů až 100% uznatelných nákladů

Vhodné pro 
Zaměstnavatele, realizace školící 
infrastruktury ve zpracovatelském 
průmyslu

Profesní oragnizace ve vybraných oborech 
(zpracovateldský průmysl, stavebnictví, 
obchod, … atd.)

Žáci ZŠ, SŠ a studenti VOŠ, zájemci 
o další vzdělávání realizované na SŠ 
a VOŠ, Učitelé a ředitelé škol, další 
odborní pracovníci ve školství

Zaměstnavatelé, zaměstnanci a 
podnikající fyzické osoby působící v 
oblasti průmyslu a průmyslových služeb

Zaměstnanci, zejména: nad 50 let a mladí 
do 25 let

Poznámky
Hodnota projektu min. 200 tis. Kč, 
max. 100 mil. Kč

Vymezení žadatelů: Svaz průmyslu a dopravy 
ČR, Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR, Českomoravská 
konfederace odborových svazů a Asociace 
samostatných odborů

Ještě není známo přesné znění této 
výzvy. V rámci tohoto projektu bude 
možné podpořit jak projekty grantové 
tak i samostatné.                          
Minimální výše podpory - 0,5 mil. Kč, 
maximální 10 mil. Kč

minimální rozsah uznatelných nákladů: 500 
000,- Kč, maximální rozsah UN: 8 000 000,- 
Kč  Vymezení žadatelů: Podnikatelé     
NEpodporované aktivity: dlouhodobé 
vzdělávací kurzy  (MBA, vysokoškolské 
vzdělávání), školení povinná ze zákona 
(vyhlášky, BOZP, apod.), zavádění 
systému řízení jakosti dle norem ISO, 
EMAS apod.  

Vymezení žadatelů: Podnikatelé 
Podporované činnosti: Vzdělávání     

Výsledné konstatování

Program je vhodný v případě, kdy se 
uvažuje o nových prostorách pro 
provádění školení. Neřeší náklady na 
jednotlivá školení a  školitele

Projekt by měl být zpracován a předložen 
vyjmenovanou samosprávnou podnikatelskou 
organizací: Jeho dopad by měl být na více 
organizací (systémové řešení).

Záleží na předkladateli grantového 
schématu - tedy LK, co tam uvede a 
napiše.My je tlačíme k více 
praktickemu využití.

Vhodný pro vzdělávání specifických 
profesních dovednosti (vyižitelné v 
konkrétním oboru), ale v různých firmách 
se stejným zaměřením. 

Program je vhodný pro škoení 
zaměstnaců, pokud probíhá tzv. výlika

www odkaz
http://www.czechinvest.org/skolici-
strediska-vyzva-ii

http://www.esfcr.cz/vyzva-c-1-posilovani-
socialniho-dialogu-a-budovani-kapacit

odkaz na původní výzvu z roku 
2005: 
http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy/vyzva-pro-grantove-projekty-
opatreni-3-1

http://www.czechinvest.org/globalni-grant-
educa

http://www.esfcr.cz/skoleni-je-sance
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Název programu
OP vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OP vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OP LZZ ROP Severovýchod OP Praha - Adaptabilita

Prioritní osa,                     pop ř. 
Oblast podpory

Individuální projekty                       1.1 
Zvyšování kvality ve vzdělávání

Individuální projekty                        2.1 
Vyšší odborné vzdělávání

Grantové projekty                          5.1 
Mezinárodní spolupráce

4.2 Podpora rozvoje spolupráce se 
středními školami a učilišti, dalšími 
regionálními vzdělávacími institucemi a 
úřady práce

Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní 
ekonomiky

Příjem registra čních žádostí
20.5.2009 - 28.8.2009 (další vyhlášení 
výzvy bude známo koncem roku 2009)

14.4.2009 - 12.6.2009 (další vyhlášení 
výzvy bude známo koncem roku 2009)

15.5.2008 - 5.3.2009 (dle harmonogramu 
výzev je další výzva plánována na 3. 
čtvrtletí 2009, zatím vyhlášena není)

Poslední výzva byla ukončena 30.5.2008, 
pro rok 2009 není výzva plánována

plánováno na srpen 2010 - říjen 2010

Podporované aktivity,      pop ř. Cíl 
podpory

1. příprava a realizace nadregionální 
spolupráce škol se zaměstnavateli ve 
vazbě na RVP                                  2. 
zajišťování praktického vyučování včetně 
odborného výcviku                       3. 
ukončování středního vzdělávání v 
příslušných oborech vzdělání atd.        4. 
příprava nástrojů kariérového poradenství

Inovace a zvýšení kvality vzdělávacích 
programů vyšších odborných škol (dále jen 
„VOŠ) s cílem zvýšení uplatnitelnosti 
absolventů VOŠ na trhu práce.                               
Zvýšení odborných, pedagogických a 
manažerských schopností pedagogických 
pracovníků VOŠ

1. Zvýšit efektivnost strategií a politik v 
oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti.                              
2. Rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v 
oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti. 

Lepší uplatnění nových absolventů škol a 
učilišť v praxi, zejména prostřednictvím 
zkvalitnění praktické výuky žáků a učňů, 
doškolování a dalšího vzdělávání 
zaměstnanců ve spolupráci s regionálními 
vzdělávacími institucemi a úřady práce. 

a) rozvoj a realizace dalšího vzdělávání                                      
b) rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji                                          c) podpora 
a poradenství rozvíjejíci podnikatelské 
prostředí

Výše podpory (severovýchod) až 100% uznatelných nákladů až 100% uznatelných nákladů až 100% uznatelných nákladů až 100% uznatelných nákladů až 100% uznatelných nákladů

Vhodné pro 

žáci škol a školských zařízení, pracovníci 
škol a školských zařízení, vedoucí 
pracovníci škol a školských zařízení, 
pracovníci školní inspekce (ČŠI), 
pracovníci organizací působících v oblasti 
vzdělávání dětí a mládeŃe a pracovníci 
organizací působících v oblasti volného 
času dětí a mládeŃe

studenti VOŠ, pedagogové včetně 
odborníků z praxe působící na VOŠ 

Uchazeči o zaměstnání a zájemci o 
zaměstnání, Sociální partneři, jejich 
organizace a jejich zaměstnanci (jedná se 
o odborové svazy, rady zaměstnanců, 
sdružení zaměstnavatelů), Osoby sociálně 
vyloučené nebo ohrožené sociálním 
vyloučením, Územní samosprávné celky a 
úřady územních samosprávných celků, 
jejich orgány a jimi zřízené nebo založené 
organizace a jejich zaměstnanci, 
Výzkumné a vzdělávací instituce, Místní 

Zaměstnavatelé, kteří hodlají podpořit 
rozvoj učňovského a odborného školství.

Zaměstnanci, zájemci o podnikání, 
zaměstnavatelé, osoby samostatně 
výdělečně činné

Poznámky

Vymezení žadatelů: podnikatelé, NNO, 
ostatní                  Podporované činnosti: 
Vzdělávání, činnosti podnikatelskýh, 
zaměstnavatelských a profesních 
organizací, činnosti odborových svazů 
Hodnota projektu min 5 mil, Kč a max 40 
mil, Kč 

Vymezení žadatelů: Podnikatelé, NNO, 
ostatní                          Hodnota projektu 
min. 1 mil. Kč, max 8 mil. Kč                                     
Podporované činnosti: Vzdělávání                           

Vymezení žadatelů: podnikatelé, obec, 
NNO, ostatní                Hodnota projektu 
min. 1 mil. Kč, max 10 mil. Kč                               
Podporované činnosti: Ostatní vzdělávání                                     
Projekt může být realizován v celé ČR, 
včetně Prahy

Hodnota projektu min. 500 tis. Kč
Vymezení žadatelů: podnikatelé, veřejné 
instituce, NNO, profesní a zájmová 
sdružení, školy

Výsledné konstatování Specifická oblast zaměřená školství Specifická oblast zaměřená školství
Vhodné pro transfer personalních 
dovedností v rámcimezinárodní spolupráce-

Zaměstnavatelé, kteří hodlají podpořit 
rozvoj učňovského a odborného školství.

Zaměstnanci, zájemci o podnikání, 
zaměstnavatelé, osoby samostatně 
výdělečně činné

www odkaz
http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-
individualnich-projektu-3

http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy/vyhlaseni-vyzvy-ipo-oblast-podpory-
2-1-vyssi-odborne

http://www.esfcr.cz/vyzva-c-12-
zintenzivneni-mezinarodni-spoluprace-v-
oblasti

http://www.rada-
severovychod.cz/vyzvy/vysledky-vyzev/po-
4-rozvoj-podnikatelskeho-
prostredi/podpora-rozvoje-spoluprace-
firem-se-strednimi-skolami-a-ucilisti-
dalsimi-vzdelavacimi-institucemi-a-urady-
prace-riozvoj-inovacnich-aktivit-v-regionu-5-
kolo-vyzvy-pro-oblast-42

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/pro-
prijemce/336_zamereni-prioritni-osy-1---
podpora-rozvoje-znalostni-ekonomiky.html


