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NABÍDKA JAZYKOVÝCH  KURZŮ A DALŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLENÍ PRO VAŠE 
ZAMĚSTNANCE V RÁMCI PROJEKTU „VZDĚLÁVEJTE SE“ 

 
Vážení, 
 

Rádi bychom Vás oslovily s nabídkou služeb v oblasti jazykových kurzů a dalších 
vzdělávacích aktivit pro Vaše zaměstnance v rámci projektu financovaného Evropskou unií 
„Vzdělávejte se“. Jedná se o projekt vzdělávání zaměstnanců firem, postižených nedávnou 
krizí, kterým mohou být poskytnuty finanční prostředky na vzdělávání ve výši 100% 
celkových nákladů.  

Nabízíme Vám tuto možnost spolupráce, kdy na základě Vámi poskytnutých údajů jsme 
schopni tento projekt vypracovat a požádat Vaším jménem o dotaci na veškeré vzdělávací 
aktivity ve vaší firmě.  

Projekt je již úspěšně realizován v několika dalších firmách, kde vzdělávací aktivity již 
probíhají a finanční prostředky tohoto projektu nejsou zdaleka vyčerpány. 

1. Pro koho je projekt určen? 

1.1.   Projekt je určen zaměstnavatelům, kteří se v souvislosti s probíhající 
hospodářskou recesí nachází v obtížné ekonomické situaci a nejsou 
přechodně schopni svým zaměstnancům přidělovat práci v plném rozsahu, a 
kteří zároveň mají zájem těmto zaměstnancům v době jejich nucené 
nepřítomnosti na pracovišti prostřednictvím vzdělávacích aktivit rozšiřovat či 
prohlubovat kvalifikaci. 

1.2.   Hlavním účelem tohoto projektu , je udržení zaměstnanosti a vytvoření 
podmínek pro získávání a zdokonalování odborných znalostí, dovedností a 
kompetencí zaměstnanců, kterým z důvodu omezení výroby nemůže 
zaměstnavatel přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby. Takto získané 
znalosti, dovednosti a kompetence budou moci zaměstnanci využít při svém 
dalším uplatnění na trhu práce (jedná se o „obecné vzdělávání“1 definované 
nařízením Evropské komise č. 800/2008). 

1.3.   Rádi bychom Vám nabídli realizaci tohoto projektu pro Vaše zaměstnance, 
jsme schopni Vám nabídnout tématicky zaměřené kurzy, které by Vám a vašim 
zaměstnancům měly poskytnout rozšíření a upevnění znalostí jazyka a dalších 
odborných znalostí, které jsou pro Vás důležité nebo jsou přímo předmětem 
podnikání Vaší firmy. 

 

 

2. Kdo se může účastnit tohoto projektu? 
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2.1.   Projektu „Vzdělávejte se!“ se  mohou účastnit zaměstnavatelé: 

2.1.1. kteří z důvodu celosvětové finanční krize a hospodářské recese museli přistoupit 
k omezení podnikatelské aktivity ve svých provozech 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, 

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

 
a zároveň 

 
2.1.3. 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!“). 

 

3. Podmínky vstupu do projektu: 

3.1.   žadatelem může být pouze právnická nebo fyzická osoba (OSVČ), pokud má 
zaměstnance. Rozhodujícím faktorem je vlastnictví IČO a právní subjektivita. 

3.2.   příspěvek je možné poskytnout i těm zaměstnavatelům, kterým byl poskytnut 
příspěvek na jiný nástroj APZ nebo kterým byla poskytnuta hmotná podpora 
v rámci investičních pobídek (podpora, která se netýká obecného vzdělávání, 
ale vztahuje se pouze na zaškolování zaměstnanců pro výkon konkrétní 
činnosti u konkrétního zaměstnavatele). 

3.3.   příspěvek může obdržet zaměstnavatel, jehož firma má sídlo na území 
hlavního města Prahy, pokud se vzdělávací aktivity budou týkat zaměstnanců 
mimopražských provozoven této firmy. 

3.4.   Příspěvek lze poskytnout pouze žadateli, který nemá v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění a nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Za bezdlužného se 
považuje i žadatel, který má některý z výše uvedených nedoplatků, ale bylo mu 
povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení se splácením splátek, a 
rovněž žadatel, kterému bylo správcem daně povoleno posečkání daně.  

 
Velice rádi Vám poskytneme všechny potřebné informace, týkající se realizace vzdělávání ve 
Vaší firmě: 

ü Vyplníme za Vás žádost o schválení projektu 

ü Vybereme s Vámi kurzy a školení potřebné pro Vaší firmu 

ü Zajistíme lektory 
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ü Vypracujeme s Vámi plán školení a výuky Vašich zaměstnanců 

ü Zajistíme veškeré výukové materiály 

ü Budeme Vám s dispozici v případě řešení jakýchkoliv problémů 
 
 
V případě Vašeho zájmu, bychom Vás velice rádi navštívili na osobní schůzce, kde bychom 
Vám zodpověděli veškeré věse další dotazy k projektu a představili Vám podrobněji celou 
realizaci takovéhoto projektu z praktické stránky.  
 
 
Se srdečným pozdravem 
 
Ing. Jiřina Gallová      
mobil :606 908 160      
email:  jirinagall@seznam.cz     
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