
 
 
 

85% sleva na vzdělávání?  
POVEZ II – 3. VÝZVA! 

 
Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II)  
je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován 
Úřadem práce České republiky (dále jen ÚP ČR) na základě Výzvy č. 021 z Operačního 
programu Zaměstnanost (dále jen OPZ). 
 
KOMU SMĚŘUJE PODPORA Z PROJEKTU POVEZ II 

▪ vzdělávání nebo rekvalifikace stávajících i budoucích zaměstnanců (nejsou 
podporováni zaměstnanci na DPP) 

• vzdělávání nebo rekvalifikace OSVČ 

• Vzdělávací akce mohou být - obecné i specifické, akreditované i neakreditované 

• Vzdělávání může být zajištěno externím vzdělávacím zařízením nebo interními 
lektory zaměstnavatele 

• Každý zaměstnanec musí absolvovat minimálně 40 hodin vzdělávání 

• Zaměstnanci zapojení do projektu musí mít trvalý pobyt v ČR 

• Vzdělávání tzv. měkkých dovedností není projektem podporováno, s výjimkou měkkých 
dovedností, které jsou součástí odborného vzdělávání a nepřesahují 30 % celkového počtu 
hodin vzdělávání 

• vzdělávání bude realizováno na území ČR, případně mimo ČR pro zaměstnance 
provozoven zaměstnavatele s výjimkou provozoven na území Hl. m. Prahy (sídlo  
žadatele může být v Praze)  

• čerpat můžete až 500 000 Kč měsíčně (tj. 6 mil. Kč ročně) na vzdělávací aktivity i mzdové 
náklady 

 
KDO JE CÍLOVOU SKUPINOU PODPORY 

• zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce  

• fyzické osoby – OSVČ 

• nestátní neziskové organizace 
 
KDO NEMŮŽE ŽADAT O PODPORU 

• žadatel, jemuž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 

• žadatel, který již čerpá finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel 

• zaměstnavatel, u něhož to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory 

• zaměstnavatel, který má místo výkonu práce na území hl. m. Prahy - zapojit se 
však mohou pobočky stejného zaměstnavatele s místem výkonu mimo území 
hl. m. Prahy 
 

 
 



KDY PROJEKT PROBÍHÁ 

• od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2022 
 

JAKOU FORMOU PROBÍHÁ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU 

• Vzdělávání probíhá prezenční nebo elektronickou formou 
 
JAKÉ NÁKLADY MI BUDOU UHRAZENY A KDY JE DOSTANU 

• Na vzdělávání - až do výše 85 % uznatelných nákladů v režimu de minimis 

• Na vzdělávání - až 70 % v režimu blokové výjimky 

• Mzdové náklady - 100 % (je stanoven max. limit - 198 Kč za hodinu, tj. 33 000 Kč za měsíc) 

• Příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávání bude poskytován až po jejím skončeni 

• Příspěvek na mzdy je poskytován průběžně - měsíčně na základě předloženého vyúčtovaní 
a evidence docházky 

 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ČERPÁNÍ PODPORY Z PROJEKTU 

• Zaměstnavatel hradí náklady ve výši 15% na vzdělávací aktivity 

• Mohu zapojit potencionální nové zaměstnance 

• Při posouzení/schválení žádosti jsou zvýhodněni zaměstnanci ve věku 54+ 

• Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti 

• Žádosti je možné podávat také elektronicky přes datovou schránku 

• Oproti prvnímu programu „POVEZ“ byly podmínky zmírněny (např. se již nedokládá 
výsledovka a nejsou podporováni zaměstnavatelé dle CZ-NACE) 

• Dokládají se především potvrzeni o bezdlužnosti 
 
JAK MÁM O PODPORU Z PROJEKTU POVEZ II POŽÁDAT 

• Prostudujte si Podmínky pro zájemce o vstup do projektu  

• Přejděte na webové stránky http://povez.uradprace.cz 

• zaregistrujte se a vyplňte elektronický formulář žádosti včetně relevantních příloh  

• vše pošlete přes datovou schránku, poštou nebo doručte osobně na 
nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR 

• Příslušné pracoviště ÚP ČR žádost posoudí a informuje  žadatele o výsledku 
hodnocení 

• Proveďte výběr poskytovatele vzdělávání 

• ÚP ČR s žadatelem uzavře Dohodu o zabezpečení vzdělávací aktivity a poskytnutí 
příspěvku 

• Realizujte vzdělávání prostřednictvím externího vzdělávacího zařízení či interních 
lektorů prezenční nebo elektronickou formou 

• Předložte ÚP ČR měsíčně vyúčtování mzdových nákladů školených zaměstnanců  

• Po ukončení vzdělávání doložte náklady na vzdělávací aktivitu (vč. dokladu 
prokazujícího úhradu poskytovateli vzdělávání).  

• ÚP ČR po kontrole předložených dokladů vypočítá výši příspěvků a tyto následně 
vyplatí.  

• Příjem žádostí probíhá prostřednictvím elektronického formuláře na webových 
stránkách http://povez.uradprace.cz.  

KDE ZÍSKÁM BLIŽŠÍ INFORMACE K PROJEKTU 

• Osobně na kontaktním pracovišti ÚP ČR - https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-

pobocky 

• Písemně – e-mail: povez@uradprace.cz nebo callcentrum@uradprace.cz 

• Bezplatně telefonicky na čísle: 800 77 99 00 
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