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Výzva 043 (zkrácený výtah)

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
(plné znění dokumentů naleznete zde)
Odborná pomoc se zpracováním žádosti do projektu: +420 775 278 901(9) * dotace@globis.cz
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Základní údaje
číslo výzvy:
Název:
Zahájení příjmu žádostí:
Ukončení příjmu žádostí:
Finanční alokace:
Území:
Ukončení projektu:
Max. délka projektu:

03_16_043
Podnikové vzdělávání zaměstnanců
1. 7. 2016, 4:00 hodin
31. 8. 2016, 17:00 hodin
1,25 mld. (1,5mld)
ČR mimo Prahy
30. 4. 2019
24 měsíců

Žadatelé
 subjekt s IČ
o obchodní společnosti
o družstva
o státní podniky
o OSVČ
 subjekt s datovou schránkou
Finanční ukazatele
 Finanční alokace:
 Rozpad:
 Rozpětí projektu:

1,25 mld. (1,5mld)
85% EU (nebo méně dle specifického kurzu) / 15% žadatel
500 000 – 10 000 000 Kč

Podporované aktivity (otevřené i uzavřené kurzy)
 obecné IT
 měkké a manažerské dovednosti
 jazykové vzdělávání
 specializované IT
 účetní, ekonomické a právní kurzy
 technické a jiné odborné vzdělávání
 interní lektor
 jedna osoba smí v rámci projektu absolvovat max. 10 kurzů
Není podporováno
 periodická školení BOZP, požární ochrana, první pomoc, řidiči …
 elektronické vzdělávání
Indikátory (závazky)
 účastníci celkem (nad 40 hodin školení – 60min)
 účastníci nad 54 let
 účastníci, kteří získali kvalifikaci
 + všechny z obecných pravidel
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Režim financování projektu metodou jednotkových nákladů
 poskytovatel podpory (MPSV) definuje jednotky a k nim odpovídající jednotkové náklady
 výše podpory je vypočtena podle toho, kolika jednotek se příjemci podaří v souladu se
stanovenými podmínkami dosáhnout
 výše podpory není navázána na objem prostředků, které realizátoři projektu při dosahování
jednotek skutečně vynaložili dle účetních záznamů. Finanční prostředky jsou propláceny na
základě vykázaného počtu skutečně absolvovaných osobohodin v ukončených kurzech.
 způsobilé k proplacení jsou pouze osobohodiny účastníků, kteří
o získají osvědčení, tj. zakončí kurz úspěšně (dle předepsaných podmínek v
dokumentaci k danému kurzu)
o a zároveň absolvují nejméně 70 % délky kurzu stanovené v dokumentaci k obsahu
vzdělávacího kurzu
 dokladem je Prezenční listina
 v případě, že zaměstnanec neabsolvuje alespoň 70 % doby výuky, není
podpora z OPZ poskytnuta na žádnou osobohodinu za tohoto účastníka v
daném kurzu
Tabulka způsobilých výdajů:

v rámci dané aktivity realizovat i další vzdělávací kurzy, pokud věcně spadají do dané oblasti
Způsob podání žádostí
 elektronicky ve formuláři v IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz)
 podpisující osoba musí být registrovaná v portále IS KP14+ a mít elektronický podpis
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Obecné IT
Aktivita Obecné IT zahrnuje vzdělávací kurzy na využití běžných kancelářských programů dále
vzdělávací kurzy z oblasti IT, které jsou určeny pro specializované pracovníky - přehled viz tabulka
(NAS/Globis/Projekty/Výzvy/043/Dotace na školení – přehled.xlsx)
Do aktivity lze dále zařadit:



další kurzy neuvedené v tabulce, pokud se týkají vzdělávání v oblasti uživatelských
dovedností při práci s kancelářskou výpočetní technikou
kurzy na programování a (softwarová) správa IT zařízení neuvedené v aktivitě Specializované
IT

Důležité:











jednotlivé kurzy je možné rozčlenit do více úrovní (např. začátečníci, středně pokročilí) a
specializací (např. makra, přechod mezi verzemi). Vzdělávací kurzy s různou úrovní nebo
specializací jsou považovány za samostatné vzdělávací kurzy.
u školení zaměřených na podnikové informační systémy se považují školení na různé moduly
za vzájemně nesouvisející kurzy
u kurzů akreditovaných MŠMT neplatí omezení pro maximální způsobilou délku trvání
v hodinách. Způsobilá je celá délka kurzu v rozsahu daném akreditací (u kurzů uvedených i
neuvedených v seznamu). Příjemce musí doložit, že rozsah kurzu odpovídá akreditaci a že je
akreditace platná.
U kurzů např. vyhlášek pro specifické profese nebo za účelem splnění normy také neplatí
omezení pro maximální způsobilou délku trvání v hodinách. Způsobilá je délka kurzu
požadovaná zvláštním právním předpisem nebo normou. Příjemce musí doložit, že rozsah
kurzu odpovídá zvláštnímu právnímu předpisu nebo normě.
Pro kurzy, které nejsou v tabulce jmenovitě uvedeny, ani nepředstavují alternativní kurzy k
uvedeným kurzům a jejichž délka není stanovena akreditací, je maximální způsobilá délka
trvání kurzu 16 hodin.
výuková skupina u uzavřených kurzů nesmí přesáhnout 12 osob. U otevřených kurzů není
počet osob ve skupině zvlášť omezen.

Definice jednotky pro aktivitu „Obecné IT“:
60 minut/osobu (tedy osobohodina)





zaměření kurzu musí spadat do vymezení aktivity (viz tabulka)
musí se jednat o kurz zajišťovaný externím zařízením
všechny osobohodiny daného účastníka musí v součtu dosáhnout alespoň 70 % délky kurzu
účastník musí obdržet potvrzení o absolvování

Nedodržení požadavků vymezených v definici (včetně docházky v rozsahu alespoň 70 % délky kurzu)
má za následek, že podpora z OPZ nebude poskytnuta na žádnou osobohodinu za tohoto účastníka
v daném kurzu.
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Měkké a manažerské dovednosti
Aktivita Měkké a manažerské dovednosti zahrnuje vzdělávací kurzy, v jejichž náplni převládají prvky
měkkých dovedností (soft-skills), dále kurzy spadající do oblasti manažerských dovedností a také
kurzy, které jsou s kurzy soft-skills cenově srovnatelné, např. kurzy zaměřené na vedoucí pracovníky,
projektové manažery, pracovníky v oblasti lidských zdrojů, obchodní zástupce apod.
Do aktivity lze dále zařadit:


další kurzy s obdobnými tématy neuvedené v tabulce, musí splňovat definici měkkých nebo
manažerských dovedností

Důležité:










jednotlivé kurzy je možné rozčlenit do více úrovní (např. začátečníci, středně pokročilí) a
specializací (např. komunikační dovednosti pro obchodní zástupce, komunikační dovednosti
pro manažery). Vzdělávací kurzy s různou úrovní nebo specializací jsou považovány za
samostatné vzdělávací kurzy.
u kurzů akreditovaných MŠMT neplatí omezení pro maximální způsobilou délku trvání
v hodinách. Způsobilá je celá délka kurzu v rozsahu daném akreditací (u kurzů uvedených i
neuvedených v seznamu). Příjemce musí doložit, že rozsah kurzu odpovídá akreditaci a že je
akreditace platná.
U kurzů např. vyhlášek pro specifické profese nebo za účelem splnění normy také neplatí
omezení pro maximální způsobilou délku trvání v hodinách. Způsobilá je délka kurzu
požadovaná zvláštním právním předpisem nebo normou. Příjemce musí doložit, že rozsah
kurzu odpovídá zvláštnímu právnímu předpisu nebo normě.
Pro kurzy, které nejsou v tabulce jmenovitě uvedeny, ani nepředstavují alternativní kurzy k
uvedeným kurzům a jejichž délka není stanovena akreditací, je maximální způsobilá délka
trvání kurzu 16 hodin.
výuková skupina u uzavřených kurzů nesmí přesáhnout 12 osob, koučing = 1 osoba. U
otevřených kurzů není počet osob ve skupině zvlášť omezen.

Definice jednotky pro aktivitu „Měkké a manažerské dovednosti“:
60 minut/osobu (tedy osobohodina)





zaměření kurzu musí spadat do vymezení aktivity (viz tabulka)
musí se jednat o kurz zajišťovaný externím zařízením
všechny osobohodiny daného účastníka musí v součtu dosáhnout alespoň 70 % délky kurzu
účastník musí obdržet potvrzení o absolvování

Nedodržení požadavků vymezených v definici (včetně docházky v rozsahu alespoň 70 % délky kurzu)
má za následek, že podpora z OPZ nebude poskytnuta na žádnou osobohodinu za tohoto účastníka
v daném kurzu.
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Jazykové vzdělávání
Aktivita Jazykové vzdělávání zahrnuje kurzy zaměřené na jakékoli jazykové vzdělávání (včetně
vzdělávání týkajícího se českého jazyka).
Důležité:







jednotlivé kurzy je možné rozčlenit do více úrovní (např. začátečníci, středně pokročilí) a
specializací (např. angličtina pro obchodníky, němčina pro právní praxi apod.). Vzdělávací
kurzy s různou úrovní nebo specializací jsou považovány za samostatné vzdělávací kurzy.
jako jednotka byla zvolena účast zaměstnance na dalším vzdělávání (vzdělávacím kurzu)
v délce 45 minut (tedy osobohodina).
za celý kurz je považována výuka:
o v jednom semestru v rozsahu minimálně jedné vyučovací hodiny týdně (jedna
vyučovací hodina představuje 45 minut výuky)
o absolvování jednorázového kurzu v délce minimálně 8 vyučovacích hodin
o délka semestru vyplývá z dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, podmínkou je,
že během jednoho roku (vždy 12 po sobě jdoucích měsíců od zahájení realizace
projektu) je maximální způsobilá délka trvání daného vzdělávacího kurzu 104 hodin
výuková skupina u uzavřených kurzů nesmí přesáhnout 12 osob, koučing = 1 osoba. U
otevřených kurzů není počet osob ve skupině zvlášť omezen.

Definice jednotky pro aktivitu „Jazykové vzdělávání“:
45 minut/osobu (tedy osobohodina)





zaměření kurzu musí spadat do vymezení aktivity (viz tabulka)
musí se jednat o kurz zajišťovaný externím zařízením
všechny osobohodiny daného účastníka musí v součtu dosáhnout alespoň 70 % délky kurzu
účastník musí obdržet potvrzení o absolvování

Nedodržení požadavků vymezených v definici (včetně docházky v rozsahu alespoň 70 % délky kurzu)
má za následek, že podpora z OPZ nebude poskytnuta na žádnou osobohodinu za tohoto účastníka
v daném kurzu.

Počítačové kurzy
Kurzy Soft skills
Jazykové kurzy

Procesní řízení
E-learning
Specializované kurzy

Projekty ESF
Rekvalifikace
Poradenství

GLOBIS s.r.o.
Husova třída 1847/5
370 01 České Budějovice

www.globis.cz
kancelar@globis.cz
+420 775 278 909

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích vložka C 6323.

Rychlý kontakt:
+420 775 278 901
oldrich.hes@globis.cz

Specializované IT
Aktivita Specializované IT zahrnuje vzdělávací kurzy zaměřené na vysoce odborné vzdělávání v oblasti
informačních technologií.
Důležité:













jednotlivé kurzy je možné rozčlenit do více úrovní (např. začátečníci, středně pokročilí) a
specializací (např. programování pro různé typy aplikací, programovací jazyky v různých
prostředích apod.). Vzdělávací kurzy s různou úrovní nebo specializací jsou považovány za
samostatné vzdělávací kurzy.
Kurzy, které nejsou ve výše uvedené tabulce jmenovitě uvedeny, nebo nepředstavují
alternativní kurz, není možné do aktivity Specializované IT zařadit.
předmětem aktivity Specializované IT není:
o v případě programování úprava, tzv. customizace, již hotových aplikací
o v oblasti bezpečnosti - školení v oblasti bezpečného chování, výběru, instalace a
správy dostupných antivirových a obdobných programů
u kurzů akreditovaných MŠMT neplatí omezení pro maximální způsobilou délku trvání
v hodinách. Způsobilá je celá délka kurzu v rozsahu daném akreditací (u kurzů uvedených i
neuvedených v seznamu). Příjemce musí doložit, že rozsah kurzu odpovídá akreditaci a že je
akreditace platná.
U kurzů např. vyhlášek pro specifické profese nebo za účelem splnění normy také neplatí
omezení pro maximální způsobilou délku trvání v hodinách. Způsobilá je délka kurzu
požadovaná zvláštním právním předpisem nebo normou. Příjemce musí doložit, že rozsah
kurzu odpovídá zvláštnímu právnímu předpisu nebo normě.
Pro kurzy, které nejsou v tabulce jmenovitě uvedeny, ani nepředstavují alternativní kurzy k
uvedeným kurzům a jejichž délka není stanovena akreditací, je maximální způsobilá délka
trvání kurzu 16 hodin.
výuková skupina u uzavřených kurzů nesmí přesáhnout 12 osob. U otevřených kurzů není
počet osob ve skupině zvlášť omezen.

Definice jednotky pro aktivitu „Specializované IT“:
60 minut/osobu (tedy osobohodina)





zaměření kurzu musí spadat do vymezení aktivity (viz tabulka)
musí se jednat o kurz zajišťovaný externím zařízením
všechny osobohodiny daného účastníka musí v součtu dosáhnout alespoň 70 % délky kurzu
účastník musí obdržet potvrzení o absolvování

Nedodržení požadavků vymezených v definici (včetně docházky v rozsahu alespoň 70 % délky kurzu)
má za následek, že podpora z OPZ nebude poskytnuta na žádnou osobohodinu za tohoto účastníka
v daném kurzu.
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Účetní, ekonomické a právní kurzy
Aktivita Účetní, ekonomické a právní kurzy zahrnuje vzdělávací kurzy zaměřené na získávání,
prohlubování a obnovování znalostí pracovníků v oblasti účetnictví, ekonomiky a práva.
Do aktivity lze dále zařadit:


další kurzy neuvedené v tabulce, pokud se týkají vzdělávání v oblasti uživatelských
dovedností při práci s kancelářskou výpočetní technikou

Důležité:










jednotlivé kurzy je možné rozčlenit do více úrovní (např. začátečníci, středně pokročilí) a
specializací (např. finanční řízení pro projektové manažery, základy účetnictví pro
nemanažerské profese apod.). Vzdělávací kurzy s různou úrovní nebo specializací jsou
považovány za samostatné vzdělávací kurzy.
u kurzů akreditovaných MŠMT neplatí omezení pro maximální způsobilou délku trvání
v hodinách. Způsobilá je celá délka kurzu v rozsahu daném akreditací (u kurzů uvedených i
neuvedených v seznamu). Příjemce musí doložit, že rozsah kurzu odpovídá akreditaci a že je
akreditace platná.
U kurzů např. vyhlášek pro specifické profese nebo za účelem splnění normy také neplatí
omezení pro maximální způsobilou délku trvání v hodinách. Způsobilá je délka kurzu
požadovaná zvláštním právním předpisem nebo normou. Příjemce musí doložit, že rozsah
kurzu odpovídá zvláštnímu právnímu předpisu nebo normě.
Pro kurzy, které nejsou v tabulce jmenovitě uvedeny, ani nepředstavují alternativní kurzy k
uvedeným kurzům a jejichž délka není stanovena akreditací, je maximální způsobilá délka
trvání kurzu 8 hodin.
výuková skupina u uzavřených kurzů nesmí přesáhnout 12 osob. U otevřených kurzů není
počet osob ve skupině zvlášť omezen.

Definice jednotky pro aktivitu „Účetní, ekonomické a právní kurzy“:
60 minut/osobu (tedy osobohodina)





zaměření kurzu musí spadat do vymezení aktivity (viz tabulka)
musí se jednat o kurz zajišťovaný externím zařízením
všechny osobohodiny daného účastníka musí v součtu dosáhnout alespoň 70 % délky kurzu
účastník musí obdržet potvrzení o absolvování

Nedodržení požadavků vymezených v definici (včetně docházky v rozsahu alespoň 70 % délky kurzu)
má za následek, že podpora z OPZ nebude poskytnuta na žádnou osobohodinu za tohoto účastníka
v daném kurzu.
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Technické a jiné odborné vzdělávání
Aktivita Technické a jiné odborné vzdělávání zahrnuje vzdělávací kurzy určené na získávání,
prohlubování a obnovování znalostí pracovníků v technických oborech a v dalších specializovaných
oborech.
Do aktivity lze dále zařadit:


jakýkoli další technický nebo odborný kurz nezařazený v ostatních aktivitách

Důležité:








u kurzů akreditovaných MŠMT neplatí omezení pro maximální způsobilou délku trvání
v hodinách. Způsobilá je celá délka kurzu v rozsahu daném akreditací (u kurzů uvedených i
neuvedených v seznamu). Příjemce musí doložit, že rozsah kurzu odpovídá akreditaci a že je
akreditace platná.
U kurzů např. vyhlášek pro specifické profese nebo za účelem splnění normy také neplatí
omezení pro maximální způsobilou délku trvání v hodinách. Způsobilá je délka kurzu
požadovaná zvláštním právním předpisem nebo normou. Příjemce musí doložit, že rozsah
kurzu odpovídá zvláštnímu právnímu předpisu nebo normě.
Pro kurzy, které nejsou v tabulce jmenovitě uvedeny, ani nepředstavují alternativní kurzy k
uvedeným kurzům a jejichž délka není stanovena akreditací, je maximální způsobilá délka
trvání kurzu 16 hodin.
výuková skupina u uzavřených kurzů nesmí přesáhnout 12 osob. U otevřených kurzů není
počet osob ve skupině zvlášť omezen.

Definice jednotky pro aktivitu „Technické a jiné odborné vzdělávání“:
60 minut/osobu (tedy osobohodina)





zaměření kurzu musí spadat do vymezení aktivity (viz tabulka)
musí se jednat o kurz zajišťovaný externím zařízením
všechny osobohodiny daného účastníka musí v součtu dosáhnout alespoň 70 % délky kurzu
účastník musí obdržet potvrzení o absolvování

Nedodržení požadavků vymezených v definici (včetně docházky v rozsahu alespoň 70 % délky kurzu)
má za následek, že podpora z OPZ nebude poskytnuta na žádnou osobohodinu za tohoto účastníka
v daném kurzu.

Počítačové kurzy
Kurzy Soft skills
Jazykové kurzy

Procesní řízení
E-learning
Specializované kurzy

Projekty ESF
Rekvalifikace
Poradenství

GLOBIS s.r.o.
Husova třída 1847/5
370 01 České Budějovice

www.globis.cz
kancelar@globis.cz
+420 775 278 909

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích vložka C 6323.

Rychlý kontakt:
+420 775 278 901
oldrich.hes@globis.cz

Interní lektor
Aktivita Interní lektor obsahově zahrnuje všechny vzdělávací kurzy zařaditelné do ostatních aktivit
určených pro další profesní vzdělávání dle tohoto dokumentu (tedy kurzy z aktivit: Obecné IT, Měkké
a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy
a Technické a jiné odborné vzdělání), a to v případě, že kurz vede interní lektor.
Do aktivity Interní lektor nespadá mentoring a jiné formy dlouhodobého vedení zaměstnanců,
udělování pokynů přímo při provádění pracovního výkonu, personální pohovory a hodnocení
zaměstnanců a další aktivity, které nejsou zcela jednoznačně oddělitelné od provádění běžného
pracovního výkonu.
Jako jednotka byla zvolena účast zaměstnance na dalším vzdělávání (vzdělávacím kurzu) v délce 60
minut (tedy osobohodina). Pokud vzdělávání trvá kratší dobu (například u jazykového vzdělávání je
běžné mít vyučovací hodiny v délce 45 minut), vykazuje se odpovídající podíl jednotky, tj. za 45 minut
je to 0,75 osobohodiny.
Maximální způsobilá délka trvání kurzu v rámci aktivity Interní lektor odpovídá vždy maximální
způsobilé délce obdobného kurzu.
Výuková skupina nesmí přesáhnout 12 osob. U otevřených kurzů není počet osob ve skupině zvlášť
omezen.
Definice jednotky pro aktivitu „Technické a jiné odborné vzdělávání“:
60 minut/osobu (tedy osobohodina)





zaměření kurzu musí spadat do vymezení aktivity (viz tabulka)
musí se jednat o kurz zajišťovaný interním lektorem
všechny osobohodiny daného účastníka musí v součtu dosáhnout alespoň 70 % délky kurzu
účastník musí obdržet potvrzení o absolvování

Nedodržení požadavků vymezených v definici (včetně docházky v rozsahu alespoň 70 % délky kurzu)
má za následek, že podpora z OPZ nebude poskytnuta na žádnou osobohodinu za tohoto účastníka
v daném kurzu.
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