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ŠKOLICÍ STŘEDISKA 

 

KDO může žádat? 
 malé podniky (do 50 zaměstnanců) a střední podniky (do 250 zaměstnanců) podnikající ve vybraných 

ekonomických činnostech (viz Příloha). 

NA CO lze získat podporu? 
 výstavba a pořízení nových, případně rekonstrukce stávajících, školicích center; 

 modernizace prostor určených pro vzdělávání a jejich vybavení (školicí pomůcky, vzdělávací programy, 

stroje). 

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit? 
 rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace 

související se stavebními úpravami; 

 školicí programy, software, data, stroje a zařízení nezbytné pro vzdělávání. 

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat? 
 místo realizace projektu musí být na území ČR, mimo území hl. města Prahy; 

 pří hodnocení budou zvýhodněny ty projekty, jejichž součástí bude smlouva se vzdělávacím zařízením 

o možnosti využití školicího střediska pro vzdělávání studentů; 

 vytíženost školicího střediska musí být minimálně 30 % z fondu pracovních dní v roce (vytížený školicí den 

= kapacita školicího střediska je využita alespoň z 50 % minimálně po dobu 180 minut);  

 plocha školicích místností musí zaujímat více než 50 % plochy celého školicího střediska; 

 v případě, že školení bude probíhat pouze v části nemovitosti a stavební práce budou probíhat na celé 

nemovitosti, do způsobilých výdajů budou zařazeny pouze výdaje týkající se školicího střediska. 

KDY lze žádat? 
 plánované vyhlášení výzvy: září 2016; 

 plánovaný příjem žádostí: říjen 2016 – leden 2017.  

KOLIK lze získat? 
 podpora 50 % způsobilých výdajů  - v režimu DE MINIMIS;  

 min. výše podpory je 0,5 mil. Kč, max. výše je 5 mil. Kč; 

 v případě čerpání podpory na osobní náklady školitelů nesmí její intenzita přesáhnout 50 % způsobilých 

výdajů (maximálně 100 tis. Kč) pro malý podnik a 50 % (maximálně 200 tis. Kč) pro střední podnik. 

NA KOHO je možné se obrátit? 
Mgr. Tomáš Kubeša  .  kubesa@renards.cz  .  775 566 231 
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Příloha – Podporované ekonomické činnosti CZ-NACE 

Oddíl Název 

 Sekce B – Těžba a dobývání 

8 Ostatní těžba a dobývání 

 Sekce C – Zpracovatelský průmysl 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

 
17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Výroba potravinářských výrobků 

Výroba nápojů 

Výroba textilií 

Výroba oděvů 

Výroba usní a souvisejících výrobků 

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku (s výjimkou CZ-NACE 16.1 Výroba pilařská a 
impregnace dřeva u zemědělských podnikatelů) 

Výroba papíru a výrobků z papíru 

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 

Výroba chemických látek a chemických přípravků 

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 

Výroba pryžových a plastových výrobků 

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; Slévárenství 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 

Výroba elektrických zařízení 

Výroba strojů a zařízení j.n. 

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 

Výroba nábytku 

Ostatní zpracovatelský průmysl 

Opravy a instalace strojů a zařízení 

 Sekce E – Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 

38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů; úprava odpadů k dalšímu využití 

 Sekce F – Stavebnictví 

41 

42 

43 

Výstavba budov 

Inženýrské stavitelství 

Specializované stavební činnosti 

 Sekce G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 

46 

47 

Velkoobchod (kromě motorových vozidel), pouze 46.3, 46.4, 46.5 

Maloobchod, kormě motorových vozidel s výjimkou 47.3 a 47.8 

 Sekce H – Doprava a skladování 

49 Pozemní a potrubní doprava (CZ-NACE 49.41 – podniku, který provozuje silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, nebude poskytnuta podpora de 
minimis vyšší než 100 000 EUR) 

 Sekce J – Informační a komunikační činnost 

58 

59 

61 

62 

63 

Vydavatelské činnosti 

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti 

Telekomunikační činnost 

Činnosti v oblasti informačních technologií 

Informační činnost 

 Sekce M – Profesní, vědecké a technické činnosti 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

Právní a účetnické činnosti 

Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky, analýzy 

Výzkum a vývoj 

Skupina 73.2 - Průzkum trhu a veřejného mínění 

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

 Sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti 

78 Činnosti související se zaměstnáním 

 Sekce S – Ostatní činnosti 

95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 

 


