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PŘÍPUSTNÁ MÍRA VEŘEJNÉ PODPORY FORMOU DOTACE NA 

ŠKOLENÍ A REKVALIFIKACI  
 
 

 Region soudržnosti 
NUTS 2 

Přípustná míra veřejné 
podpory na zvláštní 

školení (%) 

 Přípustná míra veřejné 
podpory na zvláštní 
školení (%) – MSP* 

Regiony NUTS 2 ČR s 
  výjimkou regionu 

Praha 
35 45 

Praha 
Všechny správní 

obvody 
30 40 

 
 

 Region soudržnosti 
NUTS 2 

   Maximální míra 
veřejné podpory na 
obecné školení (%)  

Maximální míra veřejné 
podpory na obecné 
školení (%) – MSP* 

Regiony NUTS 2 ČR s 
výjimkou Prahy  60 80 

Praha 
Všechny správní 

obvody 
55 75 

 
* Pokud je žadatelem malý nebo střední podnik1, je možné navýšit přípustnou míru veřejné podpory 
formou dotace na školení a rekvalifikaci o 10 procentních bodů v případě zvláštního školení a 
rekvalifikace a o 20 procentních bodů v případě obecného školení a rekvalifikace. 
 
 
1. Výše uvedené míry veřejné podpory je možné navýšit o 10 procentních bodů, 

pokud příjemce zařadí do  vzdělávacího programu  
• osoby se změněnou pracovní schopností nebo  
• osoby nezaměstnané nejméně 12 po sobě jdoucích měsíců, a to prvních 6 
měsíců po nástupu do zaměstnání, 
a to ve vztahu k uznatelným nákladům vynaloženým na zaškolení a rekvalifikaci 
těchto osob. 
 

2. Příjemci jsou povinni průkazně (a to po položkách) doložit výši uznatelných 
nákladů vynaložených v rámci vzdělávacího programu, a to tak, aby bylo 
prokazatelné, jaké uznatelné náklady se vztahují k osobám uvedeným v bodu 1.  

 

                                            
1 Nařízení Komise ES č. 70/2001 z 12. ledna 2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení 
Evropského společenství na malé a střední podniky-Official Journal L 10/33 z 13.1.2001 
2  čl. 211 a násl. a čl. 88(3) Smlouvy o založení ES (konsolidované znění), OJ C 325 ze dne 24.12. 
2002 
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3. V případě, že má být Příjemci na jeden vzdělávací program poskytnuta veřejná 
podpora formou dotace na školení a rekvalifikaci v hodnotě převyšující částku 1 
000 000 EUR, může být tato veřejná podpora poskytnuta pouze po předchozím 
oznámení takové veřejné podpory Komisi2 a jejím schválení ze strany Komise2. 

 

 
2  čl. 211 a násl. a čl. 88(3) Smlouvy o založení ES (konsolidované znění), OJ C 325 ze dne 24.12. 
2002 


