
  

 

 

 

Na co je program zaměřen: 

• Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům či OSVČ v odborném vzdělávání 

stávajících i nově přijímaných zaměstnanců. 

• Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky, projekt realizován 

Úřadem práce ČR. 

Podporovaní žadatelé: 

• zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty (obchodní korporace, OSVČ se zaměstnanci, 

státní podniky, právnické osoby)  

• OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců  

• nestátní neziskové organizace (NNO)  

Pozn.: Výzva je určena pro všechny firmy v ČR kromě hl. m. Praha  

– zaměstnanec musí mít místo výkonu mimo Prahu. 

Způsobilé výdaje: 

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na odborné a specifické vzdělávání 

zaměstnanců a refundaci mezd po dobu školení: 

• externí vzdělávání či rekvalifikace (akreditované x neakreditované)- uznatelným 

nákladem bude pouze kurzovné 

• interní vzdělávání (max. mzda interního lektora 230 Kč/hod)  

• mzdové náhrady za dobu účasti zaměstnance na vzdělávací aktivitě (max. 198 

Kč/hod) 

Míra dotace: 

Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory: v režimu „de minimis“ (dotace až 85 %) 

nebo na základě „blokové výjimky“ (dotace dle velikosti podniku 50 – 70 %): 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) 

Výzva III 

 



 
 

 

 

 

 

 

    

Typ žadatele: Míra dotace v % 

MIN MAX 

malý podnik (do 49 zam.) 70 85 

střední podnik (50-249 zam.) 60 85 

velký podnik (250+ zam.) 50 85 

státní podnik 50 - 70 85 

• povinná 15 % spoluúčast zaměstnavatele na vzdělávací aktivitě (v režimu de minimis) 

• maximální částka na vzdělávání a mzdové náhrady 500 000,- Kč/měsíc  

• žadatel může podat žádosti v celkovém objemu 6 mil. Kč za kalendářní rok 

• bodové zvýhodnění při zařazení účastníků vzdělávání nad 54 let 

• o poskytnutí příspěvku rozhoduje příslušná Krajská pobočka ÚP ČR 

Doba realizace  

• maximálně 18 měsíců průběhu vzdělávání (nejdéle do 30. září 2022) 

• vzdělávání nutno zahájit do 6 měsíců od schválení žádosti  

• vzdělávací aktivita může být zahájena až po uzavření dohody s ÚP  

• výzva je vyhlášena se sběrem žádostí od 1. 11. 2017  

Další informace: 

• nelze žádat na zaměstnance pracujících na DPP a DPČ  

• každý zaměstnanec může být podpořen pouze jednou během projektu POVEZ 

• minimální rozsah ve výši 40 hodin vzdělávání na jednoho účastníka (1 h = 60 min)  

• nelze podpořit další vzdělávací aktivity obecné povahy (např. kurzy obecné IT 

gramotnosti, řidičský průkaz), či školení vyplývající ze zákoníku práce (např. školení 

BOZP apod.)  

• v případě vzdělávání externím vzdělávacím zařízením je zaměstnavatel povinen vybrat 

dodavatele v rámci výběrového řízení  

• žádosti bude možné podávat elektronicky či přes datovou schránku 

• náklady proplaceny zpětně  

• vzdělávání musí být realizováno dodavatelsky a musí probíhat prezenční či 

elektronickou formou 

• žadatel je povinen při realizaci projektu spolupracovat s ÚP ČR na publicitě projektu 

 

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR.  

Své dotazy k metodice projektu můžete posílat na povez@uradprace.cz . 
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