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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 
Podnikové vzdělávání zaměstnanců II. 

 

Časový harmonogram 
Datum vyhlášení výzvy: 15. 3. 2019 
Ukončení příjmu žádostí: 15. 5. 2019 
Zahájení realizace projektu nejdříve: 1. 10. 2019 
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: 30. 6. 2022 
Maximální délka projektu: 24 měsíců 
Typ výzvy: kolová 
Číslo výzvy: 03_19_097 
 
Cíl 
Cílem výzvy je přispět k podpoře podnikového vzdělávání 
jakožto jednoho z hlavních pilířů konkurenceschopnosti 
podniků na trhu. 

Podporované aktivity 
Další profesní vzdělávání zaměstnanců prezenční formou: 
• Obecné IT 
• Specializované IT 
• Měkké a manažerské dovednosti 
• Účetní, ekonomické a právní kurzy 
• Technické a jiné odborné vzdělávání 
• Jazykové vzdělávání 
• Interní lektor 
 
Nepodporované aktivity 
• Podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávání, které podnik 

organizuje za účelem, aby dodržel závazné vnitrostátní 
normy vzdělávání. 

• Školení BOZP a PO, školení řidičů  
• Studium MBA, vzdělávání realizované v zahraničí 
• Zácvik/mentoring nových zaměstnanců 
• Formální vzdělávání - dálkové studium 
 
Cílová skupina 
• Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo 

obdobném vztahu k organizaci žadatele/partnera 
s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení 
práce.  

Do cílové skupiny nespadají: zaměstnanci poskytovatelů 
a dalších subjektů působících v oblasti sociálního začleňování, 
sociálních a zdravotních služeb vykonávající činnost sociálního 
pracovníka a pracovníka v sociálních službách. 

Oprávněný žadatel 
• Zaměstnavatelé: obchodní společnosti a družstva, státní 

podniky, OSVČ, právnické osoby vykonávající 
podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, 
evidované právnické osoby dle z č. 3/2002 Sb., o církvích 
a náboženských společnostech. 
  

Oprávněnými žadateli nejsou 
• Školy a školská zařízení (zapsána ve školském rejstříku) 

 
Oprávněný partner 
• Musí patřit mezi oprávněné žadatele 
• Maximální počet partnerů s finančním příspěvkem - 3 
 
Míra podpory 
• Alokace výzvy: 1,7 mld. Kč 
• Financování ex-post 

• V režimu de minimis/blokové výjimky na vzdělávání 
(v rámci projektu není přípustná kombinace režimů) 

• Minimální výše celk. způsobilých výdajů: 0,5 mil. Kč 
• Maximální výše celk. způsobilých výdajů: 10 mil. Kč 
 
Územní zaměření podpory 
Celá ČR mimo hl. m. Prahy. 
Pražské subjekty pro pražské zaměstnance mohou žádat, 
ale projekt nesmí být realizován v Praze - místo dopadu 
i místo realizace projektu musí být mimo hl. m. Prahu. 

Způsobilé výdaje 
Aktivita Jednotkový náklad 

v Kč/hod. 
Obecné IT 324 
Měkké a manažerské dovednosti 593 
Jazykové vzdělávání 230 
Specializované IT 609 
Účetní, ekonomické a právní kurzy 436 
Technické a jiné odborné 
vzdělávání 

252 

Interní lektor 144 
Vznikají za skutečně absolvované osobohodiny účastníka, 
který předepsanou formou ukončí konkrétní vzdělávací kurz 
a absolvuje alespoň 70 % délky kurzu dle dokumentace 
k obsahu vzdělávacího kurzu. 

 
Podmínky 
• Jeden oprávněný žadatel může v rámci této výzvy předložit 

pouze jednu žádost.   
• U uzavřených kurzů (tj. dodaných „na míru“) je maximální 

velikost výukové skupiny 12 osob. 
• Jedna podpořená osoba může absolvovat maximálně 

10 kurzů. 
• Při vzdělávání interním lektorem - zaměstnán 

u příjemce - prac. smlouva, DPČ; dosažené vzdělání 
ve 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). 

• V rozpočtu projektu nesmí výdaje na aktivitu Interní lektor 
překročit 20 % celkových způsobilých výdajů projektu, 
podíl se nezaokrouhluje. 

 
Přílohy 
• Čestného prohlášení k identifikaci svých skutečných 

majitelů ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.  

• Čestné prohlášení o počtu pracovníků  
 
Kritéria věcného hodnocení 
• Podíl účastníků na počtu pracovníků (25 bodů) 
• Podíl účastníků ve věku nad 54 let na celkovém počtu 

účastníků (25 bodů) 
• Sídlo žadatele ve strukturálně postižených regionech – 

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj (10 bodů) 
• Vztah mezi celkovým počtem účastníků a celkovými 

způsobilými výdaji projektu (40 bodů) 


