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OP ZAMĚSTNANOST  

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ II -  VÝZVA Č. 97 OPZ  

 

Popis podporovaných aktivit  

Další profesní vzdělávání zaměstnanců odporované zaměstnavateli  

 

Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, 

Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, 

Technické a jiné odborné kurzy, Interní lektor  

 

Podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávání, které podnik organizuje za 

účelem, aby dodržel závazné vnitrostátní normy vzdělávání.  

 

V rozpočtu projektu nesmí výdaje na aktivitu Interní lektor překročit 20 % 

celkových způsobilých výdajů projektu. 

 

Kdo může žádat o dotaci 

 obchodní korporace včetně družstev  

 OSVČ 

 státní podnik dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku 

 právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním 

zákonem 

 evidované právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích  

a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, 

vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, a pokud  

k datu vyhlášení výzvy prokazatelně existují minimálně jeden rok 

 

   Cílová skupina 

 zaměstnanci s výjimkou osob zaměstnaných na DPP 

 

Režimy veřejné podpory  

 de minimis   

 bloková výjimka    
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Místo realizace 

 ČR bez hl. m. Prahy, tj. může školit společnost se sídlem a zaměstnanci v Praze 

avšak realizace vzdělávacích aktivit v ČR mimo hl. m. Prahy  

 

Délka realizace 

 max. 24 měsíců     

 

Výše celkových způsobilých výdajů  

 minimální výše: 500 000 Kč 

 maximální výše: 10 000 000 mil. Kč  

 

Partnerství 

je povoleno formou partnerství s finančním příspěvkem 

 

Míra a výše podpory 

režim de minimis: 

dle kategorie žadatele: 0 – 15 %, tj. kromě evidovaných právnických osob podle 

zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, je spoluúčast 

pro ostatní společnosti ve výši 15% 

 

režim blokové výjimky:  

dle velikosti subjektu je spoluúčast 50 % - 30 %   

 

Kdy mohu podávat žádost 

 datum zahájení přijmu žádostí o podporu: 15.03.2019 

 datum ukončení přijmu žádostí o podporu: 15.05.2019  

 

Do kdy mohu projekt realizovat 

 datum zahájení fyzické realizace projektu: od 01.10.2019 

 nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30.06.2022 
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MEZINÁRODNÍ VÝZVA  

M-ERA.NET 2 CALL 2019 

 

 

Zapojte svůj projekt do výzvy M-ERA.Net 2 Call 2019 a získejte finanční podporu 

od Technologické agentury ČR (TA ČR). TA ČR podpoří v nejúspěšnějších 

projektech aplikovaného výzkumu české partnery mezinárodních konsorcií  

v celkové výši 1 000 000 €. Výzvy se účastní 35 poskytovatelů z 26 zemí, 

uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak 

podniky. 

 

Cílem M-ERA.Net 2 Call 2019 je podpořit ambiciózní mezinárodní projekty 

zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti materiálů, včetně materiálů pro 

nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií. 

 

 

Výzva je určena pro všechny se zájmem o materiálový výzkum a inovace a pro 

ty, co chtějí získat zkušenosti a kontakty i za hranicemi České republiky. 

Uchazečem mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky. 

 

Příjem zkrácených verzí návrhů projektů (tzv. pre-proposals) probíhá  

do 18. června 2019 prostřednictvím společného mezinárodního systému. Na 

projektu však musí spolupracovat minimálně tři partneři z různých zemí 

zúčastněných ve výzvě.   

 

Témata výzvy jsou: 

• Modeling for materials engineering and processing (M3PP) 

• Innovative surfaces, coatings and interfaces 

• High performance composites 

• Functional materials 

• New strategies for advanced material-based technologies in health  

 applications 

• Materials additive manufacturing 

 

Pokud Vás tato informace zaujala, navštivte stránky tacr.cz (Cofundové výzvy) 

či m-era.net, kde se o výzvě dozvíte víc nebo nás kontaktujte na čísle 234 611 

629, Kristina Nehilčová (kristina.nehilcova@tacr.cz). 
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