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Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1080/2006
o Evropském fondu regionálního rozvoje

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1081/2006
o Evropském sociálním fondu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1082/2006
o Evropském sdružení pro přeshraniční spolupráci

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a 
Fondu solidarity

Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006
o Fondu soudržnosti



Právní systém Evropské unie
primární právo (zřizovací smlouvy, smlouvy o přistoupení nových členských států)

sekundární právo (nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučení)

judikatura Evropského soudního dvora (interpret evropského práva)

mezinárodní dohody uzavřené ES

České normy ve vztahu k HSS
Zákon o regionální rozvoji
Zákon o veřejné podpoře
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Usnesení vlády o soustředěné podpoře státu
…..



?



Strategické obecné zásady Společenství

Národní strategický referenční rámec

Operační program

Prioritní osa

Oblast podpory

PROJEKT



VZDĚLÁVÁNÍ

Zákon č. 96/2004 Sb. – odborná způsobilost

Vyhláška č. 423/2004 – kreditní systém

Vyhláška č. 424/2004 – činnost zdrav. pracovníků



Zaměstnanec Zaměstnavatel

FINANCE



Operační program
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANNOST

Globální cíl :
zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Prioritní osa 1 :
Adaptabilita



PENÍZE ? Vždy až na prvním místě !

2004 – 2006
první programové období

2007 – 2013
druhé programové období

Adaptabilita
Lidské zdroje a zaměstnanost

525,4 mil. €



PROJEKT

je jakýkoliv sled aktivit nebo úkolů

má specifický cíl

má začátek a konec

má zdroje pro realizaci (finance)

VZDĚLÁVÁNÍ ? PROJEKT ? ANO !



VZDĚLÁVÁNÍ

ZZS – pro vzdělávání velmi specifická oblast

- malé množství vzdělávacích akcí

- velký zájem účasti 

VLASTNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

- nepřetržitý proces

- řeší aktuální požadavky



VLASTNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Jak na to ?

1. Identifikace potřeb

- celoživotní vzdělávání

2. Plánování

- jak ? koho ? kdy ? kým ? za jakou cenu ?

3. Realizace



OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

… podpora investic do rozvoje lidských zdrojů ze strany podniků a 
organizací, rozvoj odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí 
zaměstnanců a zaměstnavatelů …

… cílové skupiny : zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci …

… okruhy činností : Další vzdělávání podporované zaměstnavateli, 
tvorba nových vzdělávacích programů pro zaměstnance i pro 
jednotlivé skupiny včetně přípravy podnikových lektorů …

… Aplikování všech forem vzdělávání pracovníků dle specifických 
potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce 
na konkrétní pracovní pozici …



FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
- přísná pravidla

METODICKÁ PŘÍRUČKA
- pravidla způsobilých výdajů



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

OSOBNÍ NÁKLADY
- mzdové náklady projektového týmu

CESTOVNÉ

ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

SOFTWARE

Náklady na opravy a údržbu
Náklady na místní kancelář



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

NÁKUP SLUŽEB
- např. tiskařské služby

= tisk materiálů, učebních pomůcek
- náklady na kurzy/konference

PŘÍMÁ PODPORA (účastníků projektu)
- mzdové příspěvky
- cestovné, ubytování stravné
- externí vzdělávací akce



VYBAVENÍ ŠKOLÍCÍCH STŘEDISEK
- buď není vůbec žádné
- je zastaralé

POPLATKY ZA KONFERENCE
- cestovní náhrady

VZDĚLÁVACÍ TÝM
- lektoři



Finanční prostředky vynaložené do 
vzdělávání zaměstnanců jsou

INVESTICÍ,

stejně jako finanční prostředky
vynaložené na nákup nového zařízení.



Děkuji za pozornost

slapnicka.kamil@zzsuk.cz

mailto:slapnicka.kamil@zzsuk.cz

