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III.
Soustavné investice do vzdělávání zaměstnanců jsou v dnešní době pro každého podnikatele nutností. Pokud se však firma rozhodne uspořádat kurzy pro
své zaměstnance, může najednou stát před problémem, kam všechny účastníky umísit. Ne každý podnik totiž disponuje dostatečně velkými zasedacími
místnostmi. Nejnovější číslo KB EU Point News se proto bude věnovat tématu
dotací na rozvoj vzdělávací infrastruktury. Poradíme vám, z jakého programu
čerpat, pokud si chcete zřídit školicí středisko a jaké programy pak financují
samotné kurzy, zjistíte, na co si dát pozor při realizaci projektu zaměřeného na
stavbu vzdělávacího objektu a představíme vám konkrétní projekt.

Aktuality
Od 1. 6. 2011 do 15. 9. 2011 bude možné
podávat registrační žádosti do programu
Marketing (OPPI). Program v této výzvě podporuje investice do účasti podnikatelů na veletrzích
a výstavách v zahraničí, tvorbu propagačních
materiálů pro účely těchto výstav a veletrhů.
V neposlední řadě lze získat podporu na dopravu výstavních exponátů. Žadatelem může být
malý nebo střední podnik (do 250 zaměstnanců)
nebo jejich seskupení. Plné žádosti pak budou
přijímány od 1. 7. 2011 do 31. 10. 2011. Plnou
žádost může podat jen žadatel, kterému byla
schválena registrační žádost.
Více zde…

rady a tipy
Program Školicí střediska – podmínky úspěšné realizace
Rozvoj vzdělávací infrastruktury je financován především z programu
Školicí střediska. Na co nezapomenout a čeho se vyvarovat při žádosti o dotaci z tohoto programu čí samotné realizaci projektu, vám poradí Jan Hanuš na str. 2.

květen 2011

více na str. 2

Od 1. 6. 2011 až do 15. 3. 2012 bude probíhat příjem registračních žádostí na agenturu
CI do programu Školicí střediska (OPPI).
Program je zaměřen na projekty týkající se
výstavby či rekonstrukce školicích středisek
(místností), na investice do školících pomůcek,
strojů a zařízení nutných pro zajištění vzdělávání nebo na investice do školících programů
a SW. Mezi žadatele patří podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti, sdružení podnikatelů či
podnikatelská seskupení a také nestátní neziskové organizace. Příjem plných žádostí bude
probíhat od 1. 7. 2011 do 15. 6. 2012. Plné
žádosti může žadatel podat až po schválení
registrační žádosti.
Více zde…

oborové téma
Podpora vzdělávání zaměstnanců
Pokud chcete získat dotace na výstavbu či rekonstrukci školicích prostor a také na kurzy, které v něm budete pořádat, máte možnost získat
na tyto aktivity prostředky hned z několika programů. Z jakých se
dozvíte na str. 3.
více na str. 3

Až do 31. 7. 2011 je možné podávat registrační žádosti na agenturu CI do programu
Prosperita (OPPI). Program podporuje vznik
a rozvoj vědeckotechnických parků, center pro
transfer technologií nebo podnikatelských inkubátorů. Příjemcem podpory může být jen právnická osoba založená před 15. 3. 2011. Mezi
příjemce můžeme řadit např. veřejnou vysokou
školu, veřejnou výzkumnou instituci, kraj, obec,
svazek obcí, s.r.o. nebo a.s. založenou a vlastněnou veřejnou vysokou školou, veřejnou
výzkumnou institucí nebo jednotkou územní
samosprávy. Dotace bude poskytována ve výši
5 – 300 mil. Kč. Příjem plných žádostí bude
probíhat od 1. 6. 2011 do 15. 3. 2012
Více zde…
Od 3. 1. 2011 je opět možné podávat
žádosti o dotaci do programu Progres (OPPI).
Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 600 mil. Kč.
Žádosti o podporu přijímají pobočky
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.
Jedná se o program, jehož cílem je pomocí
podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele umožnit
realizaci rozvojových podnikatelských projektů
malých a středních podnikatelů, pro které je
bariérou získání externího financování nižší
vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená
možnost poskytnout zajištění úvěru. Příjem
žádostí bude ukončen 31. 12. 2011.

případová studie
Projekt školicího centra společnosti Colognia press
S narůstajícími nároky na technologické změny v tiskařském průmyslu vyvstala ve společnosti Colognia Press a.s. potřeba intenzívně a dlouhodobě vzdělávat své zaměstnance v této specifické oblasti. Proto se vedení rozhodlo rekonstruovat část výrobní haly na školicí středisko. Více na str. 4.

Více zde…

více na str. 4

1.

rady a tipy

Program Školicí střediska – podmínky
úspěšné realizace
Populární program Školicí střediska má svá specifika, která
musíte brát v úvahu nejen při přípravě žádosti, ale i při
vlastní realizaci. Na co si dát pozor a na co naopak
nezapomenout, pokud žádáte o dotace z tohoto programu,
Vám prozradí Jan Hanuš, vedoucí KB EU POINT Promotion
Center.
●● Obecnou podmínkou pro úspěšnou realizaci projektu je splnění závazných
ukazatelů projektu. Mezi tyto závazné ukazatele patří: kapacita školicího střediska
(počet lidí, kteří se najednou mohou ve středisku školit), počet nakoupených
školicích pomůcek a počet nakoupených školicích programů.
●● Závazné ukazatele si nastavuje žadatel sám v plné žádosti. Musíte tedy důkladně
zvážit, jaké hodnoty nastavíte, abyste neměli potíže s jejich plněním. Nedodržení
ukazatelů může vést k odebrání části nebo celé dotace.
●● Školicí středisko také musí být vytíženo aspoň z třiceti procent pracovních dní
v roce (vytíženost je poměr dní, ve kterých se koná školení a počtu pracovních dní
v roce).
●● Pokud stavíte v podniku novou administrativní budovu, která bude jako školicí
středisko sloužit jen zčásti a žádáte o dotace z programu, musíte do způsobilých
výdajů zahrnout jen část stavebních nákladů – tedy podlahovou plochu, která
skutečně slouží školicímu středisku.
●● Ve školicím středisku musí být více jak polovina školených zaměstnanců z podniků
s podporovanou činností NACE. Proto je důležité vést prezenční listiny tak, aby
bylo snadné při kontrole tyto údaje vyčíst.
●● Dále pak mohou středisko využívat zaměstnanci ostatních podnikatelských
subjektů, studenti, zaměstnanci státní správy atd.
●● V rámci programu je také nutné vypracovat plán školení. Ten by měl obsahovat
seznam kurzů, jejich stručnou charakteristiku, jak dlouho budou kurzy trvat
a kolikrát v roce se budou konat.
●● V plánu školení by také neměla chybět charakteristika cílové skupiny školení
a plánovaný počet proškolených osob. Plán by měl vyjadřovat souvislost
s pořízením školicích pomůcek a výukových programů, pokud jsou součástí
projektu.
●● Plán školení musí být souhrnně zpracován za všechny uživatele školicího
střediska, ne pouze za příjemce dotace.
●● V rámci projektu můžete zakoupit i školicí pomůcky, musíte však dodržet dolní limit
pro výši dotace, což je v případě programu Školicí střediska 500 tis. Kč.
●● Pokud jsou ve vašem projektu výdaje na školicí pomůcky zahrnuty, nezapomeňte,
že je možné je využívat pouze v rámci školení a ne pro běžnou obchodní činnost
podnikatele.

Aktuality
Od 1. 11. 2010 do 29. 7. 2011 je možné
podávat žádosti o dotace do Operačního programu Životní prostředí. V tomto období jsou
přijímány projekty zaměřené na zlepšování
kvality ovzduší a snižování emisí ve všech
krajích ČR vyjma Moravskoslezského. Mezi
žadatele patří zejména obce a města, příspěvkové organizace obcí a měst, státní organizace, organizace a subjekty vlastněné obcemi,
neziskové organizace a podnikatelské subjekty.
Více zde…
V červnu 2011 se předpokládá příjem
žádostí o dotaci na Státní zemědělský a intervenční fond do Programu rozvoje venkova.
V tomto období budou přijímány projekty zaměřené na modernizaci a rozvoj zemědělských
podniků. Mezi vhodné žadatele budou patřit
převážně zemědělci (rostlinná a živočišná výroba).
Více zde…
V červnu 2011 se předpokládá příjem
žádostí o dotaci na Státní zemědělský a intervenční fond do Programu rozvoje venkova.
V tomto období budou přijímány projekty zaměřené na přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům. Mezi vhodné
žadatele budou patřit zemědělci a výrobci
potravin či krmiv.
Více zde…
V červnu 2011 se předpokládá příjem
žádostí o dotaci na Státní zemědělský a intervenční fond do Programu rozvoje venkova.
V tomto období budou přijímány projekty zaměřené na diverzifikaci činností nezemědělské
povahy. Mezi vhodné žadatele budou patřit
převážně zemědělské subjekty podnikající déle
než dva roky.
Více zde…
V červnu 2011 se předpokládá příjem
žádostí o dotaci na Státní zemědělský a intervenční fond do Programu rozvoje venkova.
V tomto období budou přijímány projekty
zaměřené na podporu cestovního ruchu. Mezi
vhodné žadatele budou patřit převážně nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení
právnických osob, FO a PO zemědělci, nezemědělské podnikatelské subjekty s kratší než
dvouletou historií podnikání v oblasti cestovního ruchu.
Více zde…
Od 4. 5. 2011 do 13. 7. 2011 do 14:00 je
možné podávat žádosti o dotaci do Operačního
programu Praha – Adaptabilita (OPPA).
Program ve 4. výzvě podporuje mimo jiné další
profesní
vzdělávání
zaměstnanců.
Podporovány budou jen projekty realizované
na území hlavního města Prahy. Mezi žadatele
patří i podnikatelské subjekty.
Více zde…

2.

oborové téma

Podpora vzdělávání zaměstnanců

Evropské dotace podporují infrastrukturu pro vzdělávání
Soustavné investice do vzdělávání zaměstnanců jsou v dnešní době základem pro každé úspěšné podnikání.
Podnikatelé, kteří se chtějí do školení pustit, musí občas také řešit problém logistický. Kam všechny zájemce
o kurz umístit, když podnik nedisponuje potřebnými prostorami? Proto se oborové téma bude zabývat dotacemi
na výstavbu vzdělávacích středisek. Také vám doporučíme vhodné programy, ze kterých můžete financovat vlastní vzdělávání.

O jaké dotace lze žádat?
Výstavba prostor na vzdělávání a jejich zařízení je financováno v rámci Operačního programu Podnikání a inovace,
konkrétně z programu Školicí střediska. Podnikatelé, kteří
chtějí financovat vzdělávání svých zaměstnanců, pak čerpají dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost nebo Programu rozvoje venkova. Vzdělávací projekty realizované v Praze jsou pak podporovány z Operačního
programu Praha – Adaptabilita.

lektorů nebo odborné a profesní vzdělávání zaměstnanců
a zaměstnavatelů.
Operační
například
mačních
a řídicích

program Praha – Adaptabilita (OPPA) podporuje
vzdělávací programy zejména v oblastech infora komunikačních technologií, komunikačních
dovedností a jazykových znalostí a dovedností.

V rámci Programu rozvoje venkova jsou financovány vzdělávací programy začínajících zemědělců.

Na co jsou dotace určeny?

Jak vysoké jsou dotace a jak je lze využít?

Z programu Školicí střediska je financována výstavba, pořízení, rekonstrukce nebo modernizace prostor určených pro
vzdělávání. Podnikatelé mohou získat dotace i na vybavení
školicích center a vybavení školicími pomůckami, což zahrnuje například i vzdělávací programy a software.
Podporované projekty tedy mohou být různé, od výstavby

Míra podpory z programu Školicí střediska je dána regionální mapou platnou pro období 2007 – 2013, čili záleží na
velikosti žadatele a místě, kde je projekt realizován. Obecně
lze získat dotace od 30 % – 60 % způsobilých nákladů.
Podpora v rámci vzdělávacích programů se liší, záleží vždy
na typu žadatele a konkrétní výzvě.

Kdo může žádat o podporu?
Dotace z programu Školicí střediska jsou určeny pro podnikatele bez rozdílu velikosti, sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení vzniklá na základě Obchodního zákoníku
nebo jiného právního předpisu a nestátní neziskové organizace.
V rámci OPPA a OP LZZ jsou příjemci dotace specifikováni
v rámci každé výzvy.

Kde požádat o dotaci či získat
další informace?
Nové školicí středisko společnosti Colognia press

samostatného školicího střediska, až po zrenovování nevyužívaných prostor v podniku a vybavení novými školicími
pomůckami.

http://www.czechinvest.org/skolici-strediska-vyzva-ii-prodlouzeni
http://www.esfcr.cz/
http://www.oppa.cz

Z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP
LZZ) jsou pak financovány samotné vzdělávací kurzy –
například další vzdělávání zaměstnanců, inovativní programy, které pomáhají v kariérním růstu, příprava podnikových

3.

Projekt školicího centra společnosti
Colognia press

případová studie

Dynamický rozvoj tiskového průmyslu s sebou přináší stále nové požadavky na schopnosti a dovednosti
zaměstnanců. Právě proto si společnost Colognia press, a. s. uvědomila, že realizace nových prostor pro školení zaměstnanců je nutností. Bez dotací by však podle slov předsedy představenstva, Ing. Jaroslava Vendla,
tento projekt určitě nerealizovala v takovém rozsahu.
Akciová společnost Colognia press byla
založena v roce 1996 jako ryze český výrobce samolepících a nesamolepících etiket.
V současné době se řadí mezi tradiční
a stabilní polygrafické společnosti v České
republice. Vyrábí samolepící dekorační etikety, visačky, termoetikety, vstupenky a obalový materiál pro všechna průmyslová
odvětví, zejména pro farmaceutický, elektrotechnický, chemický, automobilových
a potravinářský průmysl. V loňském roce
firma získala ocenění Obal roku 2010, kterou uděluje Obalová asociace SYBA, a to za
laminátovou tubu s Braillovým písmem.
Společnost Colognia press je jedinou firmou
v regionu střední a východní Evropy, která
umí aplikovat Braillovo písmo na flexibilní
obaly.

Nejen technologické dovednosti
V současné době společnost realizuje již
svůj třetí projekt za přispění dotací Evropské
unie. Projekt s názvem Školicí centrum společnosti Colognia press, a. s. zahrnuje jak
rekonstrukci části výrobní haly na školicí
středisko, tak vestavbu patra do prostoru
současného skladu, kde budou školicí místnosti. „Projekt se skládá ze dvou hlavních
prvků. Jednak jde o stavbu školicího střediska a jednak o školicí technologie. Dnes jsme
ve fázi, kdy byly prostory pro školení zkolaudovány a probíhají výběrová řízení na vybavení školicího centra. Plánujeme, že od září
tohoto roku již začnou v prostorách probíhat
školení, která naváží na stávající systém
vzdělávání ve společnosti,“ říká Ing. Jaroslav
Vendl, předseda představenstva Colognia
press.
Ke školicím technologiím, které musí společnost koupit, patří zejména tiskový stroj s příslušenstvím – rastrové, tiskové a magnetické výsekové válce. „Jde o rotační flexotiskový servo-pohonový tiskový stroj, jehož rozměry a hmotnost si vynutily právě přestavbu
části výrobní haly,“ vysvětluje Jaroslav Vendl
a doplňuje: „Technologii nelze umístit jinam
z důvodu vysokých nároků na již dříve vybudovaných fundamentů pod stroje, požadova-

Příští číslo magazínu,

nou rovinu a celkové nosnosti podlahové
plochy. Velmi důležité také je, že výrobní část
má jiné klima než část finalizace a expedice.
Separace a odvádění ořezu od strojů je
v celé výrobní hale, stejně jako pomocné
technické zázemí.“
Na stroji budou probíhat odborná školení
(školení tiskových postupů, praktická tisková
školení, postupy spojené s přípravou dat
a tracking zakázek včetně zpětné vazby).
Tato budou zajištěna interními, ale i externími školiteli.
Díky vestavbě patra skladbové haly, vzniknou prostory, které budou využívány pro
školení primárně měkkých dovedností. „Zde
bude probíhat školení obchodních dovedností, interní komunikace a firemní kultury,
obchodních dovedností a vyjednávání, projektového managementu, jazyková školení
apod.,“ uvádí Jaroslav Vendl a pokračuje:
„Hlavní cílovou skupinou jsou samozřejmě
zaměstnanci společnosti Colognia press.
Nevylučujeme v budoucnu však ani školení
zaměstnanců jiných firem, našich partnerů
nebo dodavatelů.“

Ing. Jaroslav Vendl
předseda představenstva společnosti Colognia
press, a.s.

Fakta o projektu
Název projektu:
Školicí centrum společnosti Colognia
press, a.s.
Zahájení realizace projektu:
červenec 2010

Financování projektu

Ukončení realizace projektu:
prosinec 2011

Rozhodnutí o schválení dotace dostala společnost v loňském roce. Svou žádost podala
v rámci Operačního programu podnikání
a inovace (Školicí střediska – Výzva II).
Celková výše podpory je 11, 8 mil. Kč. 85 %
podpory jde ze strukturálních fondů, zbývajících 15 % tvoří částka ze státního rozpočtu.
K financování projektu se společnost rozhodla pro investiční úvěr. „Bylo by přirozené,
kdyby naše volba padla hned na Komerční
banku, generálního dodavatele finančních
služeb, který má pravidelně přehled o hospodaření naší společnosti. Nicméně každá
moderní, strukturovaná společnost pracuje
v rámci nastavené interní politiky, takže ani
v tomto případě nemohl výběr proběhnout
jinak, než prostřednictvím transparentního
výběrového řízení. Z tohoto vyšla vítězně
Komerční banka, která pro čerpání úvěru
nastavila nejzajímavější podmínky,“ uzavírá
Jaroslav Vendl.

Místo realizace:
Kolín

které vyjde v červenci 2011 se bude mimo jiné věnovat
problematice podpory vzniku a rozvoje klastrů.

Realizátor projektu:
Colognia press, a. s.
Celkové investiční náklady projektu:
38,8 mil. Kč
Částka poskytnutá EU:
11,8 mil. Kč
Částka poskytnutá úvěrem od KB:
8,8 mil. Kč
Zdroj financování z EU:
Operační program Podnikání a inovace
(OPPI), program Školicí střediska
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