
 

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji!“ reg. č. CZ.1.04/1.1.00/82.00012 
 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ  a ze státního rozpočtu ČR. 

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ústí nad Labem realizuje projekt 

„VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST V ÚSTECKÉM KRAJI!“ 

Registrační číslo: CZ. 1.04. /1.1.00/82.00012 

Od 1. 7. 2012 nabízí Úřad práce České republiky zaměstnavatelům  

příspěvek na vzdělávání zaměstnanců 

O příspěvek mohou žádat všechny typy podniků (malé, střední i velké) a dále i OSVČ, které se zabývají 
ekonomickými činnostmi s předpokladem růstu a jejichž zaměstnanci mají místo výkonu práce na území 
Ústeckého kraje (nikoliv sídlo zaměstnavatele). 
 
Projekt těmto zaměstnavatelům nabízí: 
 

 úhradu nákladů na realizaci vzdělávání, včetně nákladů na pomůcky a učebnice a nákladů  
za závěrečnou zkoušku, 

 hrazení mzdových nákladů po dobu vzdělávání zaměstnance dle podmínek projektu. 

Podporované jsou kurzy, které splňují podmínky akreditace, nebo budou realizovány v souladu  
s nastavenými podmínkami dle odst. 2 § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. V odůvodněných 
případech lze realizovat i jiné typy profesního vzdělávání a vzdělávání zaměřené na rozvoj v obecných  
a klíčových dovednostech - tzv. soft skills. 

 

Mezi podporované ekonomické činnosti patří:  

 zpracovatelský průmysl 

 těžba a dobývání 

 zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 

 stavebnictví (výstavba budov, inženýrské stavitelství a specializované stavební činnosti) 

 doprava a skladování 

 informační a komunikační činnosti (např.: telekomunikační a informační činnosti) 

 činnosti související s odpady 

Podporu na vzdělávání zaměstnanců lze čerpat prostřednictvím nenárokového příspěvku 

na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce České republiky. 
Podmínky pro poskytnutí příspěvku a další podrobnější informace lze nalézt v Manuálu pro zájemce  
o vstup do projektu: 

  
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/regionalni_projekty/vzdelavejte_se_pro_rust_v_usteckem_kraji~  

Informace je možné také získat od kontaktních pracovníků: 

Ing. Juraj Joni 
tel.: 950 171 473 
email: juraj.joni@ul.mpsv.cz 

Josef Vítek  
tel.: 950 171 671 
email: josef.vitek@ul.mpsv.cz  
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