
Získali jsme pro naše členy 30 mil. 
na vzdělávání

Zapojte se a čerpejte výhody členství při 
vzdělávání Vašich zaměstnanců



Projekt Vzdělávání           
110

Hledáme pro členy smysluplné využití dotací z fondů EU

Vzdělávání zaměstnanců členských 
firem Jihočeské hospodářské 
komory II 

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847

Kdy se zapojit?
kurzy startují v březnu 2020

realizace do června 2022



Výhody pro Vás

JSTE-LI ČLENEM JHK, JE PRO VÁS 
VZDĚLÁVÁNÍ BEZPLATNÉ

ADMINISTRATIVU VYŘÍDÍME ZA VÁS

KURZY BUDOU PROBÍHAT V CELÉM 
JIHOČESKÉM KRAJI



Nabídka vzdělávání

ZAPOJÍME AŽ 1200 
ZAMĚSTNANCŮ

ZREALIZUJEME AŽ 
400 RŮZNÝCH KURZŮ

VÝBĚR KURZŮ JE NA 
VÁS



Ve kterých oblastech 
vzděláváme?

Obecné IT
Měkké a manažerské 
dovednosti

Jazykové vzdělávání
Účetní, ekonomické 
a právní kurzy



Obecné IT - akademie

Office pro radost z 
práce

Office ve firemní 
praxi

Analýza a zpracování 
dat, technologie BI

Office online, sdílení 
a další moderní 

nástroje

IT nástroje pro 
firemní marketing



Měkké a manažerské dovednosti -
akademie

Pro personalisty
začínající personalista

zkušený personalista

Pro obchodníky
začínající a juniorní obchodník

obchodník senior a obchodní manažer

Pro výrobu
mistr výroby

pracovník v oblasti kvality

Pro management
management firmy

budoucí manažer

Pro zaměstnance
Akademie pro asistentky

Abeceda klíčových dovedností pro každého



Angličtina Němčina Španělština Francouzština

Italština Ruština
Čeština pro 
Ukrajince

pravidla 
českého 

pravopisu

Jazykové kurzy Rozsah kurzů 48 hodin



Účetnictví, ekonomie a právo 

Pro účetní mzdovou i vedoucí účtárny

Pro finančního controllera

Pro manažery liniové i top management

Pro asistenty/ky

Legislativa pro řízení podniku

Pro finanční ředitele



Jak si vybrat kurzy

Vyberte si z nabídky 
akademií konkrétní oblasti

Vyberte si z námi 
kombinovaných akademií

Namixujte si akademie dle 
Vašich potřeb



Další přínosy projektu

networking osob na stejných 
či podobných pracovních 
pozicích, které by se za 

běžných okolností nesetkaly

zrychlení adaptace nových 
pracovníků

zvýšení 
konkurenceschopnosti firmy 

díky novým znalostem



Komu je projekt určen?

projekt je určen členům Jihočeské hospodářské komory a jejich
zaměstnancům

Kdo se nemůže dle podmínek
ministerstva zapojit:
• OSVČ

• školy a školská zařízení

• obce, kraje, svazky obcí, veřejná správa a místní samospráva a 
jejich zaměstnanci

• instituce služeb zaměstnanosti

• poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního 
začleňování, sociálních a zdravotních služeb a jejich zaměstnanci



Výhodnější podmínky

žádné vzdělávací plány -
zaměstnanci budou přihlašováni 
do kurzů průběžně odpovědí na 

pozvánky, které budou zapojeným 
firmám postupně rozesílány

žádné hlídání poměru 60 % 
zapojených osob, které musí 

absolvovat min. 40 hod. vzdělávání

podporu de minimis přidělíme v 
dostatečné výši ihned při vstupu 
do projektu ve výši Kč 500.000,- a 
její čerpání budeme hlídat za Vás

Pokud jste firma, která se již zapojila do projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem 
v rámci předchozího projektu Výzvy č. 60 nebo znáte jeho podmínky, máme tu porovnání s 
naším novým projektem. 



Podmínky účasti

zapojený subjekt musí 
být členem Jhk

do vzdělávání mohou 
být zapojeni pouze 

zaměstnanci, kteří mají 
se zapojenou firmou 

pracovněprávní vztah*

každá zapojená osoba 
do vzdělávání smí 

absolvovat maximálně 6 
celodenních bloků 
(akademii) + jeden 

jazykový kurz

zapojené osoby musí 
splnit účast vyšší než 40 

hodin

* Pracovně právní vztah může být prokázán pracovní smlouvou, dohodou o pracovní činnosti nebo smlouvou o výkonu 
funkce. Dohoda o provedení práce je nepřípustná.



Podmínky účasti

zapojená osoba nesmí napříč 
projekty EU absolvovat totožný 

kurz vícekrát

z celkového počtu zapojených 
osob do vzdělávání musí 

minimálně 10 % přesahovat 
věkovou hranici 55 let +

podpora de minimis (podpora 
malého rozsahu) nesmí u 

zapojeného subjektu 
přesáhnout částku EUR 

200.000,-*

*a to za poslední 3 účetní období, včetně aktuálně běžícího účetního období. U subjektu podnikajícího v odvětví silniční 
nákladní dopravy je tato částka ponížena na EUR 100.000,-



A jaké to má háčky? 

Žádné ☺

Využili jsme maxima našich zkušeností se vzděláváním i 

realizací projektů. Pracujeme pro Vás, naše členy, a proto jsme 

tento projekt připravili tak, abyste se do něj rádi zapojili.



Pro více informací se prosím 
obraťte na:

Olga Bakker & Veronika Beierová

110@jhk.cz

mailto:110@jhk.cz

