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Uvažujete o výstavbě nebo rekonstrukci školicího centra? Potřebujete zmodernizovat 

Vaše prostory pro vzdělávání zaměstnanců či pořídit školicí pomůcky? Jste malým a 

středním podnikem? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Školicí střediska. 

• 

• rekonstrukce stávajících školicích center

• pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické 

školicí pomůcky atd.

• pořízení vzdělávacích programů

• v rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného 

projektu umožněna podpora vzdělávání

výstavba nových školicích center

• 

• 

Na co lze získat podporu? (podporované aktivity)

Výhody spolupráce:
• přebereme veškerou odpovědnost (jsme pojištěni na 20 mil. Kč)
• konzultace jsou průběžné, což zaručuje průběžné vyhodnocování stavu 

a informovanost
• ke každému přistupujeme individuálně ,,profesionálně“
• naše odměna je závislá na schválení dotace – odměnu si nárokujeme 

½ po Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ½ po čerpání dotace
• zajišťujeme 100% servis od přípravy dotace, výběrové řízení až po 

čerpání dotace
• reference naleznete na www.dotace.org/reference 

• 

• 

• 

Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. 

Naše filozofie se neopírá o krátkodobý zisk, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. 

Těšíme se na budoucí spolupráci.

• malé, střední  podniky

Kdo může žádat? (příjemci podpory)

• dotace 500 tis. – 5 mil. Kč (dle pravidla „de minimis“)

• maximální míra podpory: 50% ZV

• v případě podpory infrastrukturního projektu na 

vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci 

křížového financování nesmí intenzita podpory 

přesáhnout:

   - 50 % způsobilých výdajů u malých podniků,

max. 100 tis. Kč

   - 50 % způsobilých výdajů u středních podniků,

max. 200 tis. Kč

• 

• 

• 

   - 

   - 

Kolik lze získat na jeden projekt? (forma a výše podpory)

Dotace Školící střediska 

• rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb

• inženýrské sítě

• inženýrská činnost

• projektová dokumentace související se stavebními úpravami

• hardware a sítě

• technické zařízení

• ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

• 

• nejsou podporována komerční turistická zařízení jako 

volnočasová zařízení, lázně, restaurace

projekt musí být realizován na území ČR mimo Prahy

hotely, 

• 

Specifika a omezení


	Stránka 1

