PODPORA PODNIKÁNÍ

Program Profese

Případová studie firmy
Durabo
Firma Durabo je rodinná firma založená
v roce 1991, která působí v oblasti
polygrafického a litografického průmyslu.
Podnikáním založeným na investicích do
progresivních technologií, kontinuálním
zvyšováním kvalifikace zaměstnanců
a klientským přístupem se zakladatelům
podařilo vybudovat moderní tiskárnu
s 35 zaměstnanci a potenciálem dalšího
rozvoje. V roce 2005 společnost zažádala
o podporu vzdělávacího projektu
z programu Profese.

Podpora vzdělávání
vašich zaměstnanců

www.czechinvest.org

Co je předmětem projektu?

Náklady projektu

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Celkové náklady projektu

787 434 Kč

-- Zvyšování kvalifikace zaměstnanců je dlouhodobým zájmem

Uznatelné náklady projektu (UN)

664 200 Kč

a prioritou společnosti.
-- V současné době firma realizuje velké projekty – zavádí
špičkový archový ofsetový stroj (jediný v ČR), integrovaný řídicí

4 900 Kč

Osobní náklady
Cestovné
Vybavení (notebook, výukové materiály)
Nákup služeb (kurzovné)

systém a systém workflow do studia, digitalizuje procesy ve

Přímá podpora (školené osoby)

firmě. Potřeba vzdělávání byla identifikována na základě analýzy

Dotace 70 % UN (v režimu de-minimis*)

50 000 Kč
48 600 Kč
550 000 Kč
10 700 Kč
464 940 Kč

potřeb a hodnocení pracovníků.
* veřejná podpora malého rozsahu (max. 100 000 EUR za poslední 3 roky)

Realizovaná školení
Rozhovor s PaedDr. Ivou Vodákovou - majitelkou
Úzce souvisí s probíhajícími činnostmi. Školicími aktivitami projde

firmy

28 zaměstnanců společnosti. Všechna školení budou nakoupena
od dodavatele.
V rámci projektu bude v Nizozemsku proškolen servisní technik
pro údržbu nových strojů, který bude získané teoretické i praktické
znalosti předávat dalším zaměstnancům.
Budou také vyškoleni experti pro práci se softwarem Navision
a novými grafickými programy. Část zaměstnanců projde
odbornými jazykovými školeními se specializací na polygrafický
průmysl. V souvislosti se zavedením nových technologií budou
školeni i obchodníci a management za účelem efektivní
komunikace s klienty a obchodními partnery.

Proč je pro Durabo důležité vzdělávat své zaměstnance?
Veškeré výrobní procesy v naší firmě jsou nyní závislé na datových
přenosech. Tyto postupy vyžadují stále nové softwarové vybavení
a odborníky, kteří umějí s programy pracovat. Na vzdělaných lidech
jsou výsledky firmy přímo závislé.
V rámci Vašeho projektu bude proškolen technik
v Nizozemsku. Jaké jsou konkrétní důvody pro tuto volbu,
jak bude školení probíhat a jak firma využije nově nabytých
znalostí?
Důvodem pro tuto aktivitu je snaha naší firmy mít veškeré aktuální
technologické informace ihned k dispozici. V Nizozemsku se

Jaký je cíl?

nachází předváděcí a zkušební středisko společnosti, která do naší
firmy dodala stěžejní technologie. Pro naši firmu je velmi výhodné

-- Zvýšení specifických odborných znalostí, dovedností
a schopností zaměstnanců firmy

mít vlastního technika, který může operativně vyřešit případné
neshody a závady a významně tak šetřit náklady.

-- Dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti ve firmě
-- Zlepšení služeb, zvýšení kvality výrobků
a konkurenceschopnosti firmy
-- Podpora využití IT

Jakým směrem se firma bude ubírat v budoucnosti?
Snažíme se zavádět progresivní technologie a již z podstaty své
profese se budeme snažit směřovat své aktivity k maximálnímu
využití IT technologií.

Setkali jste se při realizaci projektu v rámci GS Profese

Maximální míra a výše podpory:

s nějakými překážkami, úskalími?

-- Podpora vzdělávání pracovníků

Protože projekt je dvouletý, snažili jsme se pečlivě rozložit

-- Malé a střední podniky (MSP) – 45 % celkových

aktivity tak, abychom zvládali absorbovat naplánovaná školení
a také náklady s nimi spojené.

uznatelných nákladů
-- Ostatní – 35 % celkových uznatelných nákladů
-- Podpora v režimu „de minimis“*

Jaká jsou Vaše doporučení žadatelům?
Pokládám za důležité naplánované aktivity probrat

-- 70 % celkových uznatelných nákladů (MSP i ostatní)
-- Výše podpory na projekt

s předpokládanými účastníky školení. Při diskusi většinou

-- Minimální 80 000 Kč

dojdeme k zajímavým námětům a navíc každá podobná aktivita

-- Maximální 3 000 000 Kč

lidi velice motivuje.
Uznatelné náklady:
-- Mzdové příspěvky

Program Profese

-- Cestovné, ubytování a stravné (max. 20 % uznatelných
nákladů)
-- Nezbytné školicí pomůcky a materiál (max. 25 % UN)

Podporované činnosti:

-- Režijní náklady (max. 7 % UN)

-- Příprava a realizace vzdělávacích aktivit

-- Náklady na externí školení (max. 90 % UN)

-- Přímo související školicí potřeby, texty či pomůcky

-- Ostatní náklady vyplývající přímo ze smlouvy (publicita, audit)

Kdo může žádat:

Zásady pro tvorbu projektu:

-- Podniky bez ohledu na velikost

-- Projekt nesmí trvat déle než 24 měsíců

-- Fyzické i právnické osoby, vždy se sídlem na území ČR,

-- Možnost etapizace – min. 6 měsíců, min. 300 000 Kč dotace

ze sektorů vymezených OKEČ

na etapu
-- Jde vždy o vzdělávání vlastních zaměstnanců - projekt může

Podporované profese – zejména:
-- Technické odborné profese
-- Životní prostředí - Rozvoj lidských zdrojů

zahrnovat jednu i více vzdělávacích aktivit
-- Žadatel může předložit a může mu být schváleno i více
projektů
-- Interní i externí realizace vzdělávacích aktivit

Sektory vymezené OKEČ:

-- Možnost školení v zahraničí

-- Zpracovatelský průmysl
-- Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
-- Stavebnictví

Více informací získáte

-- Manipulace s nákladem, skladování (logistika)

--

-- Další dle znění programu (taxativně vymezeno ve Výzvě
k předkládání žádostí)

na bezplatné informační telefonní lince 800 800 777
(v pracovní dny od 9:00 do 13:00 hod)

-- Činnosti v oblasti výpočetní techniky
--

na e-mailové adrese programy@czechinvest.org

--

na www.czechinvest.org a www.mpo.cz

--

v regionálních kancelářích agentury CzechInvest ve všech
krajských městech České republiky

