OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONURENCESCHOPNOST
PROGRAM ŠKOLICÍ STŘEDISKA, 3. VÝZVA
Předkládání žádosti

15. 8. 2018 – 30. 5. 2019

Možní žadatelé o dotaci

Malé a střední podniky

Podporované aktivity






Výstavba nových školicích center
Rekonstrukce stávajících školicích center
Pořízení vybavení školicích prostor (nábytek, IT, praktické školicí pomůcky atd.)
Pořízení vzdělávacích programů

Výše dotace




0,5 – 5 mil. Kč
Dotace odpovídá 50 % z celkových způsobilých výdajů (bez rozdílu velikosti
podniku)
Dotace se poskytuje v režimu de minimis



Výdaje, které je možno
podpořit






Podmínky











Doba ukončení projektu

ECONET OPENFUNDING s.r.o.
Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4
IČ 24709786
www.econetof.cz

Dlouhodobý hmotný majetek – rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb,
inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace, hardware a sítě,
technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání
Dlouhodobý nehmotný majetek – školicí programy, SW a data
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Realizace projektu na území ČR mimo území hl. m. Prahy
Žadatel musí mít uzavřená minimálně dvě po sobě jdoucí daňová období
Minimální vytíženost školicího střediska je 30 % z fondu pracovních dní v roce
Za proškolený den se považuje takový den, kdy je kapacita ŠS naplněna min. ze
30 % a školení trvá min. 3 hodiny
Příjemce dotace je povinen zabezpečit zachování projektu po dobu nejméně 3
let
V případě, kdy bude projekt realizován pouze v části nemovitosti, a stavební
práce probíhají v celé nemovitosti, bude do způsobilých výdajů započítán pouze
ekvivalent rovnající se podlahové ploše ŠS k podlahové ploše celé nemovitosti
Vlastní školicí místnosti musí tvořit min. 50 % celkové plochy ŠS
Stavební práce = Úpravy pozemků pouze v rozsahu úklidu staveniště a odvozu
suti, Inženýrské sítě, Novostavby/technické zhodnocení (vymezené vnějším
pláštěm budov)

Projekt musí být ukončen nejpozději k datu 31. 8. 2022

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONURENCESCHOPNOST
PROGRAM ŠKOLICÍ STŘEDISKA, 3. VÝZVA
Podporované obory
(oblasti CZ-NACE)

Sekce C – Zpracovatelský průmysl
10 Výroba potravinářských výrobků
11 Výroba nápojů
13 Výroba textilií
14 Výroba oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku (s
výjimkou CZ:NACE 16.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva u zemědělských podnikatelů)
17 výroba papíru a výrobků z papíru
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
27 Výroba elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsu
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (s výjimkou CZ-NACE 30.11 Stavba lodí a plavidel)
31 Výroba nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
Sekce E – Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů; úprava odpadů k dalšímu využití
Sekce F – Stavebnictví
41 Výstavba budov
42 Inženýrské stavitelství
43 Specializované stavební činnosti
Sekce J – Informační a komunikační činnost
61 Telekomunikační činnost
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
Sekce S – Ostatní činnosti
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
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