
 
 

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ II  
 (POVEZ II) 

Dotační titul 

 Projekt realizován Úřadem práce (ÚP) ČR z Operačního programu Zaměstnanost 

Příjem žádostí 

 od 20.3.2017 

Podporované aktivity 

 další profesní vzdělávání zaměstnanců s důrazem na odborné i specifické vzdělávání - minimální 

rozsah 40 hodin na jednoho účastníka (1 h á 60 min) 

 nelze podpořit další vzdělávací aktivity obecné povahy (např. kurzy obecné IT gramotnosti, řidičský 

průkaz skupiny B), školení vyplývající ze zákoníku práce (např. školení BOZP apod.) 

Cílová skupina 

 stávající a potencionální zaměstnanci 

 nelze žádat na zaměstnance pracujících na DPP a DPČ (jen pracovní poměr) 

 bodové zvýhodnění zaměstnanců 54+  

Doba realizace 

 maximálně 18 měsíců  

 vzdělávání nutno zahájit do 6 měsíců od schválení žádosti 

 vzdělávací aktivita může být zahájena až po uzavření dohody s ÚP 

Způsobilé výdaje 

 externí vzdělávání či rekvalifikace (akreditované x neakreditované) 

 interní vzdělávání (max. mzda interního lektora 230 Kč/hod)



 
 

 mzdové náhrady za dobu účastni zaměstnance na vzdělávací aktivitě (max. 198 Kč/hod) 

 povinná 15 % spoluúčast zaměstnavatele na vzdělávací aktivitě (v režimu de minimis) 

 maximální částka na vzdělávání a mzdové náhrady 500 000,- Kč/měsíc 

Podporovaní žadatelé a míra dotace 

 zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty (obchodní korporace, OSVČ se zaměstnanci, státní podniky, 

právnické osoby) 

 OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců 

 nestátní neziskové organizace (NNO) 

Typ žadatele 
Míra dotace v %1 

MIN MAX 

malý podnik (do 49 zaměstnanců) 70 85 

střední podnik (50-249 zaměstnanců) 60 85 

velký podnik (250 a více zaměstnanců) 50 85 

státní podnik 50-70 85 

 

 výzva je určena pro všechny firmy v ČR kromě hl. m. Praha   

 ALE pokud má zaměstnavatel sídlo v Praze, mohou se zapojit jeho pobočky sídlící mimo území hl. m. 

Prahy – zaměstnanec musí mít místo výkonu mimo Prahu 

 náklady proplaceny ex-post 

 vzdělávání musí být realizováno dodavatelsky a musí probíhat pouze prezenční formou 

 

 

Pro další dotazy mě prosím kontaktujte:   

 

 Ing. Martina Sobarňová 

 sobarnova@dbjadvisory.cz  

 tel. 777 693 662 

 

                                                           
1 Záleží na režimu veřejné podpory, ve kterém bude dotace poskytnuta. Zda v režimu blokové výjimky na vzdělávání (dotace dle 

velikosti podniku 50 – 70 %) nebo v režimu de minimis (dotace 85 %). 
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