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Aktuální možnosti podpory vzdělávání zaměstnanců – všechny programy jsou 

určeny pro zaměstnance s místem výkonu práce mimo území hl. m. Prahy 

 

1. Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců 

 

 Aktuálně je možné čerpat finanční prostředky z programu Podpora 

odborného vzdělávání zaměstnanců, který je spravován Úřadem práce.  

 Lze z něj získat až 100% dotaci na vzdělávací aktivity a zároveň příspěvek 

na mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců. 

 

Vstup do projektu je podmíněn:  

 

1) Žadatel o dotaci nesmí mít v meziročním srovnání vyšší pokles tržeb než, 

je 15%. Pokles tržeb se dokládá z výkazu zisků a ztrát za poslední dvě 

časově srovnatelná uzavřená účetní období (kalendářní či hospodářský 

rok). 

2) Žadatel musí mít „prostor“ čerpat tzv. podporu de minimis, tj. 

v posledních třech účetních obdobích žadatel nevyčerpal finanční 

podporu de minimis ve výši 200 000 EUR. V případě, že má žadatel tuto 

podporu vyčerpanou, tak je možné čerpat v rámci tzv. blokové výjimky. 

V praxi to znamená spolufinancovat projekt z vlastních zdrojů. Výše 

spolufinancování závisí na velikosti podniku. 

3) Žadatel o dotaci nesmí mít pohledávky vůči Finančnímu úřadu, Celnímu 

úřadu, OSSZ/MSSZ/PSSZ a zdravotním pojišťovnám (kde jsou zaměstnanci 

pojištěni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/podpora_odborneho_vzdelavani_zamestnancu
https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/podpora_odborneho_vzdelavani_zamestnancu
https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/podpora_odborneho_vzdelavani_zamestnancu
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2. Vzdělávejte se pro růst v regionech II. 

 

 Dalším projektem Úřadu práce, je program Vzdělávejte se pro růst v 

regionech II. 

 Lze z něj získat až 100% dotaci na vzdělávací aktivity a zároveň příspěvek 

na mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců. 

 

Oproti výše popsanému projektu, se tento projekt liší podmínkou vstupu do 

projektu.  

 

1) Hlavní podmínkou pro vstup do projektu jsou tzv. CZ NACE kódy 

(http://www.nace.cz/), což jsou kódy ekonomických činností, které 

jednotlivé krajské Úřady práce podporují, ty se však mohou lišit v rámci 

jednotlivých krajů. 

2) Žadatel musí mít „prostor“ čerpat tzv. podporu de minimis, tj. 

v posledních třech účetních obdobích žadatel nevyčerpal podporu de 

minimis ve výši 200 000 EUR. V případě, že má žadatel tuto podporu 

vyčerpanou, tak je možné čerpat v rámci tzv. blokové výjimky. V praxi to 

znamená spolufinancovat projekt z vlastních zdrojů. Výše 

spolufinancování závisí na velikosti podniku. 

3) Žadatel o dotaci nesmí mít pohledávky vůči Finančnímu úřadu, Celnímu 

úřadu, OSSZ/MSSZ/PSSZ a zdravotním pojišťovnám (kde jsou zaměstnanci 

pojištěni). 
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3. Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením 

 

 Projekt Fondu dalšího vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

s názvem Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením. 

 Hlavním cílem Projektu je zlepšit postavení osob se zdravotním postižením 

(dále jen „OZP“), či osob se zdravotním znevýhodněním (dále jen „OZZ“), 

na trhu práce. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání zaměstnanců 

se zdravotním postižením (dále jen „ZP“), a dále na motivaci 

zaměstnavatelů k aplikování společenské odpovědnosti vůči osobám se 

ZP. OZP jsou skupinou, která má ztížený přístup na trh práce. Nástroje a 

opatření pro zvýšení jejich možnosti získat pracovní uplatnění vyplývají ze 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Dotaci lze čerpat na: 

 úhradu vzdělávací aktivity až do výše 52 500 Kč vč. DPH na jednoho 

zaměstnance, 

 příspěvku na mzdové náklady po dobu účasti zaměstnance na 

vzdělávání, 

 cestovné, stravné a ubytování zaměstnance související s účastí na 

vzdělávání. 

Podpora je určena jednak na odborné kurzy související s pracovním zařazením 

Vašich zaměstnanců se zdravotním postižením, tak i na obecné vzdělávání (PC 

kurzy, jazykové vzdělávání, měkké dovednosti), či doplňkové aktivity (účast na 

konferencích, seminářích, workshopech). 

Žádat mohou malé a střední podniky i velké firmy z řad obchodních společností, 

spotřebních a výrobních družstev, a dále OSVČ. Počet zaměstnanců 

zapojených do projektu není rozhodující – můžete žádat o dotaci i pro jediného 

pracovníka dle jeho individuálních potřeb. 

Žadatel musí mít „prostor“ čerpat tzv. podporu de minimis, tj. v posledních třech 

účetních obdobích žadatel nevyčerpal finanční podporu de minimis ve výši 

200 000 EUR. Zde není možné čerpat v rámci tzv. blokové výjimky.  


