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POSTUP ZAPOJENÍ FIREM DO PROJEKTU  

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR ve výzvě 110 

 

1) VÝHODY PRO VÁS:  

a) Můžete získat vzdělávání pro své zaměstnance zcela zdarma - Dotace zahrnuje 100% ceny vzdělávání 

(cena za lektora a studijní materiály)  

b) Široké možnosti nabízených vzdělávacích kurzů z různých oblastí 

c) Veškerou administraci a školení zabezpečuje výhradně svaz a vysoutěžení dodavatelé = nebudete 

zatíženi administrací dotace 

d) Možné vzdělávání zaměstnanců bez ohledu na jejich pracovní zařazení 

e) Dlouhodobé pokrytí vzdělávacích potřeb zapojeného podniku – až do dubna 2022 

f) Vzdělávací kurzy tzv. na míru (při splnění minimálního počtu 10 účastníků při uzavřených kurzech) – 

je možno obsah vždy předem přizpůsobit vašim potřebám 

g) Vzdělávací kurzy mohou být realizovány přímo u Vás v podniku  

2) MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ V PROJEKTU 

Vzdělávací kurzy mohou být realizovány jako kurzy uzavřené (1 či více členů svazu) nebo otevřené 

(jednotlivci z různých firem i mimo členy svazu) 

a) Obecné IT 

b) Měkké a manažerské dovednosti 

c) Jazykové vzdělávání 

d) Účetní, ekonomické a právní kurzy 

e) Technické a jiné odborné vzdělávání 

3) CO Z VAŠÍ STRANY BUDE TŘEBA ŘEŠIT: 

        na začátku realizace projektu 

a) kontaktní osoba za zapojený subjekt (+ jakákoliv další kompetentní osoba ke tvorbě vzdělávacího 

plánu – např. nadřízení zapojených účastníků) 

b) stav de minimis (kvůli alokaci pro projekt) 

c) podání informace o plátcovství DPH  

d) zaměstnanci (počty zapojených osob, jejich věk kvůli 55+) + jejich uvolňování na kurzy = tvorba 

vzdělávacího plánu 

e) smlouva o zapojení do projektu se svazem 

f) plán vzdělávání 

 

 v průběhu realizace projektu 

g) monitorovací listy, souhlasy účastníků 

h) pracovní smlouvy, DPČ (ne DPP) zapojených osob do vzdělávání 

i) aktivní komunikaci k plánu vzdělávání a plánování termínů ev. změn 
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4) PODMÍNKY A POSTUP ZAPOJENÍ DO PROJEKTU: 

a) členství - firma musí být členem svazu  

b) de minimis - Realizace projektu je v režimu "de minimis" - tedy zapojená firma musí mít k dispozici 

volné „de minimis“– nelze školit bez alokace de minimis – pomůžeme vám 

c) Smlouva o  zapojení firmy do projektu – Uzavření smlouvy mezi příjemcem (svazem) a členskou firmou 

(podmínky fakturace - úhrada DPH, podmínka seznámení účastníků s tím, že musí podepsat souhlas 

s účastí v projektu, monitorovací list a dát k dispozici pracovní smlouvu - není nutné žádné údaje 

ohledně mzdy, bankovních účtů apod. – lze zakrýt) 

d) Plán vzdělávání - Vytvoření Plánu vzdělávání – projektový plán – následně propočítání + alokace de 

minimis (vyplnění Čestného prohlášení žadatele o de minimis) – tvorba plánu s vhodnou kontaktní 

osobou zapojené firmy 

e) Zaměstnanci - Firma může školit pouze své zaměstnance bez ohledu na pracovní pozici a velikost 

úvazku (nelze zařadit OSVČ a pracovníky na DPP). Dokládá se platná pracovní smlouva či dohoda o 

pracovní činnosti účastníka vzdělávání 

f) Část zapojených osob (dle dohody firmy a svazu) se účastní min. 5 dnů školení min. 40 hodin 

vzdělávání a současně maximálně 10 kurzů v průběhu projektu, nejpozději do dubna 2022. Aspoň 10% 

ze zapojených osob do projektu by mělo splňovat podmínku 55+. 

g) Školení pro 12 osob z jedné či více firem klastru (minimálně 10 osob v případě uzavřeného kurzu) – 

můžete si dohodnout skupinu max. 12 osob i z více firem v rámci klastru/asociace. Některé kurzy 

realizujeme i jako otevřené, a tudíž je možná účast i jednotlivce na otevřeném kurzu Profimy - v tomto 

případě je u kurzu i termín - realizují se ve Zlíně či v Průhonicích u Prahy.  

h) Všechny kurzy musí proběhnout kdykoliv v období od zahájení vzdělávacích aktivit do dubna 2022 – 

nutné naplánovat s předstihem minimálně 1,5 měsíce kvůli plánu aktivit požadovaného od 

poskytovatele dotace (MPSV). 

i) Kurzy mohou proběhnout kdekoliv v ČR mimo území hlavního města Prahy, mohou proběhnout ve Vaší 

firmě – zvažte vhodnost prostor 

j) Školit lze až ve chvíli, kdy bude podepsána Smlouva o zapojení firmy do projektu a alokováno de 

minimis  

k) Upozorňujeme na měsíční fakturaci DPH za realizované kurzy (plátce DPH – uplatní kompletní odpočet 

DPH). Po realizaci kurzu dostane firma (zaměstnavatel) fakturu za školení, kde bude uveden příslušný 

počet „osobohodin“ za jejich zaměstnance = cena školení + příslušné DPH. Zároveň bude částka 

ponížená kompletně o dotaci k ceně (ve výši základu daně). Zůstane tedy částka DPH, kterou je třeba 

uhradit a zároveň si ji firma uplatní u FÚ jako odpočet DPH. Pokud firma není plátcem DPH, nemůže si ji 

uplatnit, a tudíž tento náklad musí nést sama. 

Kontaktní osoby pro projekt  

ŘÍZENÍ PROJEKTU A REALIZACE PROJEKTOVÝCH AKTIVIT: Jméno:  Ing. Renata Vrtělová 

Pozice:  Projektová manažerka, Mob: +420 739 456 129, e-mail: renata.vrtelova@profima.cz 

 

ADMINISTRACE PROJEKTU: Jméno: Monika Doležalová, Pozice:  Administrace zakázek 
Mob: +420 739 634 163; e-mail: monika.dolezalova@profima.cz  
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