
 

Školicí střediska  - Výzva I v kostce 

Podporovanými aktivitami v tomto programu jsou: 

a) Výstavba nových školicích center. 

b) Rekonstrukce stávajících školicích center. 

c) Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd. 

d) Pořízení vzdělávacích programů. 

e) V rozsahu křížového financování  - podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů.  

Podporovány nejsou: 

� Pořízení, výstavba či rekonstrukce prostor, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně 
(např. část dne slouží místnost ke školení a část dne slouží pro výrobu či administrativní 
činnost). 

� Pořízení vybavení, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně (např. nákup IT techniky, 
na které se realizuje školení a jinak slouží pro administrativní /výrobní účely žadatele). 

� Realizace vzdělávacích aktivit mimo rámec křížového financování. 
� Pořízení pozemků a budov. 

Typové projekty: 

1. Rekonstrukce a vybavení školící místnosti (nábytek, audio- technika, pomůcky….) 
2. Rekonstrukce / výstavba nové budovy – školicího střediska 
3. Pořízení strojů, školicích programů a pomůcek – které jsou určeny pouze pro školení 

Forma a výše podpory:  

� Podpora je poskytována formou dotace ve výši 500 tis. – 5 mil. Kč, přičemž podpora činí 50% 
z celkových způsobilých výdajů projektu; jedná se o podporu de minimis  

� V případě podpory infrastrukturního projektu na vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů 
v rámci křížového financování nesmí intenzita podpory přesáhnout pro malé firmy 50% ZV, 

max. 100 tis. Kč; pro střední podniky 50% ZV, max. 200 tis. Kč. 

Způsobilé výdaje: 

� Dlouhodobý hmotný majetek – rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, 
inženýrská činnost, PD související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické 
zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání 

� Dlouhodobý nehmotný majetek – školící programy, software a data 

� Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  

� Služby školitelů (pouze v případě křížového financování) 

 



 

Vymezení příjemců podpory: 

� Malé a střední podniky působící ve vymezených CZ-NACE  (podporovaná ekonomická 
činnost musí být pro žadatele převažující činností dle předloženého daňového přiznání 
v posledním uzavřeném účetním období) 

� Právnická nebo fyzická osoba 
� Minimálně 2 uzavřená účetní období 

Odvětvové vymezení je širší než v jiných programech OPPIK: 

� Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ NACE 
B8; C 10, 11, 13 – 18, 20 - 33; E 38; F 41 – 43; G 46 – 47; H 49; J 58 – 59, 61 – 63; M 69 – 74; N 
78; S 95 – příloha č. 1 Část A Výzvy. 

Nejvýznamnější podmínky: 

� Realizace projektu mimo region hl. města Prahy 
� Příjemce podpory se zavazuje, že nadpoloviční většinu z proškolených osob musí tvořit 

zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví – viz. Příloha č. 1 A Výzvy 
� Povinnost zachování projektu po dobu nejméně 5 let od data ukončení realizace projektu 
� Po dobu udržitelnosti je žadatel povinen zabezpečit vytíženost školicího střediska minimálně 

30% z fondu pracovních dní v roce. Za vytížený den se počítá takový, kdy je kapacita 

školicího střediska naplněna alespoň z 50% a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 
minut). 

� Závazný ukazatel: Nové kapacity pro školení a odborné vzdělávání MSP 

Pro první výzvu je alokováno 500 mil. Kč. Příjem předběžných žádostí je od 2. 6. (10:00) do 31. 8. 

2015. 

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Veronika Špačková 

veronika.spackova@inovia.cz 

telefon: +420 724 372 818 

www.inovia.cz 

 


