„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“
reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

III. výzva
Cíl projektu:
Pomoci zaměstnavatelům a OSVČ
pružně reagovat na změny na trhu
prostřednictvím dalšího vzdělávání
zaměstnanců či OSVČ samotných.
Doba realizace:
1. 12. 2015 – 30. 11. 2020
(přičemž vzdělávací aktivity musí být
ukončeny k 31. 8. 2020).
Podporované vzdělávání
 Realizované externím vzdělávacím
zařízením či interním lektorem.
 Akreditované i neakreditované kurzy
nad 40 hodin (s výjimkami).
Poskytovaný příspěvek:
 Na vzdělávací aktivitu
(15% spolufinancování vzdělávací
aktivity ze strany zaměstnavatele).
 Na mzdy zaměstnanců po dobu účasti
na vzdělávací aktivitě.
 Na mzdu interního lektora.
Režim podpory:
 de minimis
 bloková výjimka

Limity
 Maximální výše poskytovaných
refundací na mzdy na účastníka:
max. 198 Kč na hodinu,
max. 33 000 Kč na měsíc.
 Příspěvek na mzdu interního lektora:
max. 260 Kč na hodinu.
 Průměrné měsíční čerpání max.
500 000 Kč.
Realizace:
 Nepodporuje vzdělávání v oblasti
měkkých dovedností (s výjimkami).
 Podávání žádostí: elektronický formulář
+ následné doručení na Úřad práce ČR.
 1 vzdělávací aktivita = 1 žádost.
NOVINKY:
 Změna některých dokumentů
(od 18.6.2018).
 Vzdělávat lze jen osoby, které se
v minulosti neúčastnily vzdělávání
v rámci projektu POVEZ II, nebo
absolvovaly méně než 40 hodin výuky
(s výjimkami).
 Zrušeno omezení počtu podaných
žádostí na jednoho žadatele.

Doporučený postup
 Vytipovat nově přijaté, stávající či potenciální zaměstnance, které je potřeba vyškolit,
přeškolit či rekvalifikovat.
 Identifikovat vzdělávací potřeby vybraných zaměstnanců a provést průzkum nabídek
vzdělávacích institucí (zatím jen orientačně bez výběru konkrétního vzdělavatele).
 Seznámit se s Podmínkami pro zájemce o vstup do projektu. Dokument je k dispozici
ke stažení na internetových stránkách projektu:
https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii/vyzva-iii
Žádost o příspěvek se podává prostřednictvím elektronického formuláře na
stránkách: http://povez.uradprace.cz.
Před či v průběhu zpracování lze žádost konzultovat s pracovníkem POVEZ II,
který je rovněž k dispozici v případě nejasností či dotazů k projektu.
Kontaktní osoby projektu v rámci Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně, KoP Vsetín:
Tereza Poláchová

950 173 449

tereza.polachova@uradprace.cz

Dominika Valová

950 173 429

dominika.valova@uradprace.cz

Ing. Petr Vilém

950 173 432

petr.vilem@uradprace.cz

