
Podpora odborného 

vzdělávání zaměstnanců II 

(POVEZ II) – III. výzva  

 



Základní informace o projektu 

• Příjemcem a realizátorem je ÚP ČR v rámci OP 
Zaměstnanost, IP 1.3 Adaptabilita pracovní síly 

• Realizace: 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020 

• https://povez.uradprace.cz/ - web. aplikace, 
elektronická žádost a její přílohy ke stažení, 
podmínky projektu, kontakty na příslušné 
zaměstnance 

• Nebojte se volat-psát, každý z pracovníků Vám 
velice rád poradí 

 

https://povez.uradprace.cz/


Předmět podpory 

• Další profesní (nové i prohlubující) vzdělávání  

– akreditované programy 

– neakreditované programy 

– programy podle zvláštního právního předpisu 

• Odborná jazyková výuka (max. 6 měs.) 

 
Vzdělávací aktivita musí mít charakter odborného vzdělávání! 

 



Kdo může žádat 

• Zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty 

– Obchodní korporace 

– OSVČ se zaměstnanci 

– Státní podniky 

– Právnické osoby (zřízené zvláštním zákonem) 

• OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců 

• Nestátní neziskové organizace 

 

 



Kdo nemůže žádat 

• Zaměstnavatel v likvidaci, v úpadku, hrozícím 

úpadku, insolvenčním řízení 

• Zaměstnavatel s nedoplatky na daních, 

zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení 

nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

• Zaměstnavatel s uloženou pokutou za umožnění 

výkonu nelegální práce (v posledních 3 letech) 

 

 



Kdo nemůže žádat 

• Školy a školská zařízení 

• Obce, kraje, veřejná správa a místní 
samospráva 

• Organizační složky státu (obcí, krajů) 

• Profesní a podnikatelská sdružení 

• Příspěvkové organizace obcí 

• Zaměstnavatelé pro zaměstnance na území hl. 
m. Prahy (u OSVČ rozhoduje sídlo) 

 

 



Podmínky podpory 

• Vzdělávání bude realizováno prezenční formou 

na území ČR, případně mimo ČR 

• Vzdělávání pro zaměstnance, kteří jsou občany 

EU/EHP a Švýcarska či občany třetích zemí s 

trvalým pobytem na území ČR 

• Nelze pro zaměstnance s uzavřenou DPP a 

DPČ 



Forma podpory 

• Příspěvek na externí vzdělávání či rekvalifikaci 

(de minimis až 85%, bloková výjimka 50-70%) 

• Příspěvek na mzdové náklady vzdělávaných 

zaměstnanců (nelze pro OSVČ bez 

zaměstnanců) 

• Příspěvek na mzdy interních lektorů  



• Kompletní žádost – nejpozději do 3 měsíců od 
podání 

• Hodnocení pobočky KoP ÚP ČR do 30 
kalendářních dní (+30), dle náročnosti a počtu 
přijatých žádostí 

• Realizace VA vždy až po uzavření Dohody s ÚP 
ČR 

Žádost 
Hodnotící 
proces a 

Vyrozumění 

Výběr 
dodavatele VA 

Kontrola 
VZ a 

Dohoda 

Realizace 
VA 



 
 

Vzdělávání a dovednosti 

pro trh práce II (VDTP II) 
 

Doba realizace: 
1. 1. 2016 – 31. 12. 2021 

 



 

Projekt je spolufinancovaný z prostředků 
Evropského sociálního fondu, resp. Operačního 
programu Zaměstnanost a státního rozpočtu 
České republiky. 

Projekt je zaměřen na realizaci poradenských 
činností a rekvalifikací pro uchazeče a zájemce 
o zaměstnání evidované na ÚP ČR s cílem 
zvýšit jejich šance na uplatnění či 
znovuuplatnění na trhu práce. 

 



 

• Zájemci o zaměstnání  

mohou prostřednictvím projektu využít 
tyto      nástroje Aktivní politiky 
zaměstnanosti: 

 

• rekvalifikace zabezpečované Úřadem 
práce ČR 

• zvolené rekvalifikace 

 
 



 

• Zájemcem o zaměstnání se může stát i občan, 
který pracuje a je ohrožen ztrátou zaměstnání 
– např. pokud si nezvýší kvalifikaci. 

• Zájemce o zaměstnání je na základě písemné 
žádosti zařazen a veden v evidenci zájemců 
o zaměstnání. 

• Zájemci o zaměstnání úřad práce 
zprostředkovává. vhodné zaměstnání a může mu 
zabezpečit rekvalifikaci. Rekvalifikaci může 
zajišťovat pouze úřad práce příslušný podle místa 
bydliště zájemce o zaměstnání. 

 
 



 

• Rekvalifikaci může provádět pouze 

 

a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle 
zákona o zaměstnanosti 

  

b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle 
zvláštního právního předpisu 

  

c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku 
škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným 
studijním programem podle zvláštního právního předpisu 

  

d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního 
právního předpisu 

 



 

 

• Bližší informace získáte na 
kterémkoli kontaktním pracovišti 
Úřadu práce CŘ 

 


