
Školicí střediska
Výzva III

Pomáháme financovat váš rozvoj a inovace 
prostřednictvím Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Příležitost pro malé a střední podniky na pořízení vybavení a prostor 
pro vzdělávání zaměstnanců



Základní informace

Podporované aktivity:

 • Výstavba nebo rekonstrukce školicích center.

 • Nákup vybavení školicích prostor.

 • Pořízení vzdělávacích programů.

Způsobilé výdaje:

1. Dlouhodobý hmotný majetek 
Výdaje na rekonstrukci, výstavbu či odstranění 
staveb, inženýrské sítě, inženýrskou činnost, 
projektovou dokumentaci související se staveb-
ními úpravami prostor školicího centra. Dále pak 
výdaje na pořízení hardware a sítí, technického  
zařízení, strojů a zařízení včetně dalšího vyba-
vení nezbytného pro zajištění vzdělávání.

2. Dlouhodobý nehmotný majetek 
Výdaje na školicí programy, software a data 
nutné pro fungování školicího střediska.

3. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek

*POZOR: v této výzvě platí omezení realizovat jeden podaný 
projekt pouze na jednom místě

Cílová skupina
 Malé a střední  
podniky

Forma podpory
 Dotace dle 
pravidla 
„de minimis“

Výše podpory 0,5 – 5 mil. Kč

Míra podpory 50 %

Zahájení příjmu žádostí 15. 8. 2018

Ukončení příjmu 
žádostí

30. 5. 2019

Alokace na výzvu* 400 mil. Kč

Ve Výzvě III byl oproti předchozím 
výzvám nově definován seznam 
nejčastěji nakupovaného vybavení 
a zařízení do školicích center včetně 
určení maximálních limitů, za které může 
žadatel/příjemce vybavení zakoupit.



Co vás nejvíce zajímá?

Je možné školicí středisko zřídit 
v pronajatých prostorách?

Ano, je to možné. Rekonstrukce takového 
objektu je však možná za předpokladu, že 
technické zhodnocení stavby vstoupí do 
aktiv žadatele, nikoli vlastníka nemovitosti.

Jak dlouhá je udržitelnost 
projektu a co to znamená?

Doba udržitelnosti projektu je 3 roky 
od přechodu projektu do stavu „Projekt 
finančně ukončen ze strany ŘO“. Tento 
stav nastává po ukončení projektu a po 
proplacení poslední části dotace na účet 
příjemce. Po celou tuto dobu je příjemce 
povinen zachovat realizovanou investici ve 
svém majetku.

Je nějak stanoveno, koho mohu 
ve školicím středisku školit?

Ve školicím středisku musí být z celkového 
počtu proškolených osob nadpoloviční 
většina z podniků z podporovaných 
kategorií CZ-NACE. Doporučuje se proto 
vést prezenční listiny tak, aby bylo snadné 
uvedené údaje zjistit. Školit je možné 
i osoby, které nejsou zaměstnanci žadatele 
o dotaci. Projekt, kde bude školicí středisko 
sloužit výhradně ke školení vlastních 
zaměstnanců, získá bodové zvýhodnění. 

Jaká je minimální vytíženost 
školicího střediska?

Po dobu udržitelnosti projektu je žadatel 
povinen zabezpečit vytíženost školicího 
střediska minimálně 30 % z fondu pracov-
ních dní v roce. Za vytížený den se počítá 
takový, kdy je kapacita školicího střediska 
naplněna alespoň z 30 % a čistá doba školení 
je alespoň 3 hodiny (180 minut). Tyto dvě 
podmínky je nezbytné splnit zároveň. Pokud 
je tedy kapacita střediska 50 míst a probíhají 
paralelně 2 různá školení, jedno pro 10 osob 
od 9:00 do 12:00 a druhé pro 10 osob od 
9:00 do 10:00, není podmínka splněna a ne-
jedná se o vytížený den (podmínky nejsou 
splněny zároveň).



Regionální kanceláře

Praha a Středočeský kraj
praha@agentura-api.org

Jihočeský kraj
ceskebudejovice@agentura-api.org

Jihomoravský kraj
brno@agentura-api.org

Karlovarský kraj
karlovyvary@agentura-api.org

Královéhradecký kraj
hradeckralove@agentura-api.org

Liberecký kraj
liberec@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj
ostrava@agentura-api.org

Olomoucký kraj
olomouc@agentura-api.org

Pardubický kraj
pardubice@agentura-api.org

Plzeňský kraj
plzen@agentura-api.org

Ústecký kraj
ustinadlabem@agentura-api.org

Kraj Vysočina
jihlava@agentura-api.org

Zlínský kraj
zlin@agentura-api.org
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Zelená linka
+420 800 800 777


