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Předkládání žádosti

15. 3. 2019 – 15. 5. 2019

Možní žadatelé o dotaci

Zaměstnavatelé (např. podnikatelské subjekty, státní podnik, osoby vykonávající
podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem) bez ohledu velikosti podniku a bez
ohledu na region působnosti zaměstnavatele (možným žadatelem je i pražský podnik
se zaměstnanci s místem výkonu práce v Praze).

Podporované aktivity

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na
odborné i klíčové kompetence. Vzdělávání poskytované v oblasti IT, jazyků, softs
skills a odborných dovedností. Je možné financovat externí i interní formy
vzdělávání. Výdaje na interní vzdělávání (aktivitu Interní lektor) nesmí překročit 20
% celkových způsobilých výdajů.

Cílové skupiny

Zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu nebo DPČ (včetně potenciálních nových
zaměstnanců)

Výše dotace

85% ze způsobilých výdajů v režimu de minimis
50-70% dle velikosti podniku v režimu blokových výjimek

Výdaje, které je možno
podpořit

Způsobilé výdaje budou stanoveny na základě tzv. jednotkových nákladů, které
budou pokrývat tyto kategorie nákladů:
▪ Přímá cena plnění (školení)
▪ Režie projektu a nepřímé náklady
▪ Mzdový příspěvek školených osob
Ceny za jednotlivé typy školení jsou uvedeny na konci dokumentu. Minimální výše
způsobilých nákladů 500 000,- Kč. Maximální výše 10 000 000,- Kč.

Podmínky

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Místo realizace vzdělávacích aktivit mimo Prahu
Ex post financování
Pouze 1 projektová žádost na žadatele
Do projektu lze zapojit max. 3 partnery s finančním příspěvkem
Doba realizace projektu max. 2 roky. Projekt lze zahájit nejdříve od 1. 10. 2019.
1 zaměstnanec může absolvovat max. 10 kurzů
Školení povinná ze zákona (PO, BOZP, první pomoc, školení řidičů - referentů)
nebudou podporována
Hodnocení probíhá na základě objektivních bodových kritérií:
o Podíl účastníků projektu (účastníkem je zaměstnanec, který absolvuje min. 40
hod. výuky) na celkovém počtu zaměstnanců žadatele
o Podíl účastníků projektu nad 54 let na celkovém počtu účastníků
o
Vztah mezi celkovým počtem účastníků a celkovým rozpočtem projektu
o Sídlo žadatele v znevýhodněném regionu (Ústecký, Moravskoslezský nebo
Karlovarský kraj)
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Ceny za jednotku
(osoba/hodina školení)

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

Aktivita
Obecné IT
Měkké a manažerské dovednosti
Jazykové vzdělávání
Specializované IT
Účetní, ekonomické a právní kurzy
Technické a jiné odborné vzdělávání
Interní lektor

Jednotkový náklad
324 Kč
593 Kč
230 Kč
609 Kč
436 Kč
252 Kč
144 Kč

