OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o., Kyjov

Svatoborská 591, 697 01 Kyjov
IČ:27751660, DIČ:CZ27751660

OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů,
vzdělávacích kurzů, seminářů, poradenství, informačního servisu a dalších činností za účelem podpory rozvoje podnikatelů, obcí a hospodářského rozvoje území
okresu Hodonín.

Dotace na vzdělávání zaměstnanců - POVEZ II.
Podporované aktivity:





Odborné vzdělávání zaměstnanců (stávajících i potenciálních nových) ideálně se zaměřením
na technické obory, IT (zavádění nových firemních informačních systémů, specifické PC
dovednosti, CAD-CAD systémy apod.)
Jazykové vzdělávání s odborným zaměřením (nutná relevantní návaznost na vykonávanou
pozici)
Rekvalifikační kurzy (svářecí, CNC, řidiči, pečovatelky, účetní a další)
Další vzdělávání (musí být jasná provázanost na stávající nebo budoucí pracovní pozici)

Výše dotace:



Výše podpory – 85 % uznatelných nákladů na školení + refundace mezd
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: dle de minimis = 200 tis. EUR

Oprávnění žadatelé:





Obchodní společnosti (s.r.o., a.s. a další)
OSVČ na základě ŽL (nemusí mít zaměstnance, dotace je přímo na vzdělávání živnostníka)
Státní podniky a jimi zřízené organizace
Nestátní neziskové organizace

Způsobilé výdaje:
Hlavní činnost:
 Refundace mzdových nákladů max. do
výše 198 Kč/hod.
 Výdaje spojené s realizací (nákupem)
vzdělávacích aktivit
 Výdaje na interního lektora

Území realizace:


celá ČR mimo hl. město Praha, přičemž
sídlo může být v Praze, ale výkon práce
zaměstnanců musí být mimo území hl. města Prahy (dokládá se pracovní smlouvou +
kontrola skutečného stavu)
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Vyhlášení výzvy: 20. 3. 2017
Ukončení výzvy: kolová výzva s alokací 1 mld. Kč
Důležité podmínky:






Nově probíhá příjem žádostí prostřednictvím elektronického formuláře.
Neakreditované kurzy a jazyková výuka musí být minimálně v rozsahu 40 hodin a více (1
hodina = 60 minut).
Jazykový kurz musí být maximálně v délce 6 měsíců, lektor musí doložit úroveň C1.
Ostatní kurzy můžou trvat maximálně 18 měsíců.
Ti zaměstnanci, kteří se již jednou účastnili jazykového kurzu v rámci POVEZ II např.
angličtiny, se nemůžou opakovaně účastnit výuky angličtiny, mohou se však účastnit jiného
jazykového kurzu.

Důležitá upozornění:








Na dotaci není právní nárok
Vyřízení (schválení) dotace trvá zpravidla 4 týdny od předložení všech podkladů
Povinnost realizovat výběrové řízení od 400 tis. Kč bez DPH
Nutnost realizovat projekt dle podmínek uvedených ve smlouvě poskytnutí dotace
Úřad práce a další orgány (FÚ, NKÚ, orgány EU a další) je/jsou oprávněn kdykoliv během
realizace a následných 10 let přijít na kontrolu správnosti realizace projektu
Nutné spolufinancování minimálně ve výši 15 % z celkových uznatelných nákladů
Žadatel nejprve celý projekt předfinancuje (uhradí mzdy a náklady za školení) a následně
formou závěrečného vyúčtování požádá ÚP o proplacení dotace. Vyplacení trvá zpravidla 1
– 2 měsíce po předložení řádného vyúčtování (v případě vyžádání dalších podkladů se může
tato doba prodloužit!)

Více informací o projektu Vám řeknou naši zaměstnanci:
Ing. Lenka Zubalíková, mobil: 775 610 535, email: lenka.zubalikova@ohkservisni.cz
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