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ZamZaměřěřeneníí projektuprojektu

Projekt je určen zaměstnavatel ům, kte ří se v souvislosti s probíhající

hospodá řskou recesí nachází v obtížné ekonomické situaci a nejs ou 

přechodn ě schopni svým zam ěstnanc ům přidělovat práci v plném 

rozsahu, a kte ří zároveň mají zájem t ěmto zam ěstnanc ům v dob ě jejich 

nucené nep řítomnosti na pracovišti prost řednictvím vzd ělávacích 

aktivit rozši řovat či prohlubovat kvalifikaci . Zaměstnavatelé mohou na 

realizaci těchto vzdělávacích aktivit získat finan ční příspěvek , o který 

mohou žádat na úřadu práce (podle místa výkonu práce). Mohou získat i 

příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti 

na vzdělávání.

maximální p říspěvek od jednoho ú řadu práce 
může být pro jednoho zam ěstnavatele 500 000 
Kč/měsíc

maximální refundovaná mzda: 24 000 Kč/měsíc
(dle podílu odu čených hodin/na sjednané
pracovní dob ě)
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Kdo se mKdo se m ůžůže e úúččastnit projektuastnit projektu

zaměstnavatelé, kteří z důvodu celosvětové finanční krize a 
hospodářské recese museli přistoupit k omezení podnikatelské aktivity 
ve svých provozech a jejichž zaměstnancům náleží snížená náhrada 
mzdy podle § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, (dále jen 
„ZP“) , a to buď na základě dohody zaměstnavatele s odborovou 
organizací, nebo na základě rozhodnutí úřadu práce,

zaměstnavatelé, kterým počet jejich výrobních zakázek začíná vlivem 
celosvětové finanční krize   klesat, nechtějí však ještě aplikovat 
ustanovení § 209 ZP (tuto skutečnost doloží např. snížením počtu 
zakázek, snížením počtu zaměstnanců, organizačními  změnami, 
poklesem tržeb aj.) a zároveň

chtějí využít dobu, kdy nemohou svým zaměstnancům přidělovat 
z těchto důvodů práci v rozsahu týdenní pracovní doby, pro vzdělávání
svých zaměstnanců a zvyšování jejich odbornosti, znalostí, dovedností
a kompetencí k výkonu jejich pracovních činností (dále jen „odborný 
rozvoj“, jako aktivita projektu „Vzdělávejte  se!“).
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Jak podat Jak podat žžáádostdost

Zaměstnavatelé podají vyplněnou žádost o zapojení do projektu na 
příslušném úřadu práce, který jejich žádost posoudí a schválí. Žádost musí
obsahovat relevantní důvody o zapojení se zaměstnavatele do 
projektu, seznam zaměstnanců účastnících se odborného rozvoje 
a nabídku vzdělávacích kurzů, které budou odborný rozvoj 
zajišťovat. Zaměstnavatelé dostanou příspěvek na úhradu nákladů na 
vzdělávání zaměstnanců a na náhradu mzdy, včetně sociálního a 
zdravotního pojištění a cestovních náhrad, a to po dobu, kdy se jejich 
zaměstnanci účastní vzdělávání.

Obraťte se na nás a my Vám rádi 
pomůžeme!

Bc. Barbora Austová
e-mail: barbora.austova@bernau.cz

mobil: 725 307 030

Mgr. Michal Čech
e-mail: michal.cech@bernau.cz

mobil: 724 243 130

Na této internetové stránce najdete Manuál pro zájemce z řad zaměstnavatel ů
a další pot řebné informace k projektu:

www.portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/v zdelavejte_se


