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Program školicí střediska  
 

Cílem programu Školicí střediska je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují další rozvoj 

podnikatelských subjektů. V tomto programu mohou žádat o podporu i neziskové organizace. Program Školicí střediska je 

součástí specifického cíle 2.4, na který je alokováno 1,96 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 2,7 mld. Kč. 

• Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, Stavebnictví, Energetika, IT a telekomunikace, 

Obchod a služby, Vzdělávání, Jiné 

• Výše dotace: 0,5 - 50 mil. Kč 

• Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik  

• Stav výzvy: Očekává se vyhlášení výzvy 

• Dotace na: výstavba či rozvoj vzdělávacího střediska, včetně vybavení  

• Termín vyhlášení výzvy: 2. polovina roku 2015 

 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? 
 

• výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, 

pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, 

které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti 

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? 
 

• nákup či úprava pozemků 

• nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění nemovitostí  

• pořízení nového zařízení, rozšíření stávajícího školicího střediska 

• technická a dopravní infrastruktura 

• školicí pomůcky – hardware, sítě, stroje a zařízení 

• software a školicí programy, licence, know-how 

 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 
 

• pro malé a střední podniky, které působí v oblasti zpracovatelského průmyslu, energetiky, stavebnictví, či  

informačních a komunikačních technologií atp. 

• pro neziskové organizace 

• projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze 

 

VÝŠE DOTACE 
 

• Konkrétní výše dotace na jeden projekt bude 0,5 až 50 milionů koru. 

• Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: 

• malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45% dotace  

• střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35% dotace 


