Podpora odborného vzdělávání
zaměstnanců II (POVEZ II)

Úhrada až
100 % nákladů
na vzdělávání

Pro velké,
i začínající
společnosti

Rozsáhlé
vzdělávací
projekty

Naše řešení
a dlouholeté
zkušenosti

Snižte náklady na vzdělávání stávajících, nebo
nových zaměstnanců Vaší
společnosti prostřednictvím
příspěvku na vzdělávací kurzy
a uhrazení mezd zaměstnanců účastnících se školení.

Vzdělávejte se v odborných,
jazykových, nebo rekvalifikačních kurzech jako jednotlivci,
malé firmy i velké podniky
a korporace pro zvýšení hodnoty a konkurenceschopnosti
Vaší organizace.

Projekt POVEZ II umožní
v následujících pěti letech
stovkám firem realizovat
tisíce vzdělávacích aktivit pro
vedoucí i výrobní pracovníky
v rozsahu miliónů korun.
Zapojte se i Vy!

Využijte našich zkušeností
ke zkvalitnění vzdělávání
zaměstnanců Vaší společnosti. Máme řešení
pro každou firmu bez
ohledu na velikost a počet
zaměstnanců.

Neustále se měnící ekonomická situace si žádá flexibilní
a kvalifikovanou pracovní sílu. Aby byl podnik schopen reagovat na nové výzvy a příležitosti, které trh nabízí, je často nucen
investovat do odborného vzdělávání svých zaměstnanců. Problémem však může být nedostatečná kvalifikace stávajících
i nových zaměstnanců a časově i finančně nákladné přeškolování a rekvalifikace.

PŘÍKLADY ŠKOLENÍ
 Odborné jazykové vzdělávání
 Zdokonalení nebo získání dovedností (např.
práce s programem AutoCAD, SAP)
 Získání a obnova osvědčení podle potřeb
zaměstnavatele (např. svářečské a další)

Prostřednictvím projektu Úřadu práce České republiky POVEZ II mohou
zaměstnavatelé získat:

 Získání zcela nové kvalifikace – osvědčení
s celostátní platností (např. kvalifikaci tesař
nebo zedník podle NSK).

 příspěvek na zaškolení a rekvalifikaci potenciálních zaměstnanců,
 příspěvek na odborné vzdělávání svých stávajících zaměstnanců,

 Zaškolení zaměstnanců při zavádění nových
technologií, systémů apod.

 refundaci mezd zaměstnanců za dobu strávenou na školení.

Oprávněnými žadateli jsou zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty:
NEJSNAZŠÍ CESTA
K DOTACÍM

 obchodní korporace,
 osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ),
 státní podniky,
 nestátní neziskové organizace,
 o příspěvek mohou žádat také OSVČ, které nemají vlastní zaměstnance, školení
zajišťují pro sebe a jsou možnými potenciálními zaměstnavateli.
Příspěvek je poskytován na:
 úhradu až 85 % nákladů na vzděl. kurzy, odborná školení (15% spoluúčast žadatele),
 mzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance
účastnícího se vzdělávání ve výši až 33 000 Kč měsíčně,
 mzdové náklady i vzdělávací aktivity celkem ve výši až 500 000 Kč měsíčně.
Výše poskytovaného příspěvku se bude odvíjet dle pravidel poskytování veřejné podpory de minimis a blokové výjimky. Vzdělávání bude realizováno na území ČR, případně
mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (s výjimkou provozoven na
území Hlavního města Prahy), kteří jsou občany ČR, EU/EHP a Švýcarska či pro občany
třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR.
Vzdělávání bude moci být zajištěno:
 Externím vzdělávacím zařízením: Uznatelným nákladem bude pouze kurzovné.
Vzdělávání, na které lze poskytnout příspěvek v maximální výši 85 % uznatelných
nákladů v režimu de minimis a ve výši 50 až 70 % dle velikosti podniku v režimu
blokové výjimky, je realizováno formou akreditovaných, nebo neakreditovaných
vzdělávacích programů, odborného vzdělávání a odborné jazykové výuky.
 Interními lektory zaměstnavatele: Uznatelným budou mzdové náklady lektora,
který zajišťuje odborný rozvoj. Příspěvek bude odpovídat skutečně vynaloženým
mzdovým nákladům lektora podle evidence vzdělávací aktivity (či obdobného
dokumentu) za dobu lektorské činnosti (počet hodin) v rámci vzdělávací aktivity,
na kterou je příspěvek poskytnut.
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Pro Vaši účast v projektu POVEZ II zajistíme:
 provedení komplexní analýzy vzdělávacích potřeb stávajících i potenciálních
zaměstnanců organizace,
 poradenství při vstupu do projektu a jeho administraci,
 naplnění vzdělávacích potřeb organizace prostřednictvím prezenčních akreditovaných a odborných kurzů, evaluaci vzdělávání a certifikaci zaměstnanců.

O SPOLEČNOSTI AQE ADVISORS, A.S.
Jsme přední česká poradenská a vzdělávací společnost
poskytující služby subjektům veřejného i soukromého sektoru. Kombinujeme přístup individuální pozornosti malé
společnosti s uplatněním metodik a nástrojů velkých mezinárodních poradenských společností v řadě odvětví.
Naše komunita poradců přináší zkušenost, iniciativu a kreativitu k řešení problémů klientů napříč odvětvími s výsledky, které
poskytují přidanou hodnotu nad očekávání.
Mezi naše hlavní činnosti patří zejména:
 strategické řízení a plánování,
 organizační optimalizace a řízení výkonnosti,
 procesní modelování a optimalizace,
 ekonomické poradenství a finanční plánování,
 řízení lidských zdrojů a vzdělávání,
 a jiné.
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Na trhu působíme již od roku 1991. Díky naší dlouhé historii jsme
schopni našim zákazníků zajistit kontinuitu, zkušenosti a tým
specializovaných expertů. Unikátní znalostní databanka, kterou
disponujeme, nám umožňuje v každé činnosti nabízet významnou
přidanou hodnotu.
Služby naší společnosti využilo za 25 let fungování více jak tisíc
zákazníků z veřejné i soukromé sféry.
Zkušenosti a postupy expertů společnosti jsou pravidelně publikovány v odborném tisku, prezentovány na celé řadě tematických
konferencí a seminářů, a jsou pokládány jako odborný standard
pro celou řadu postupů.
Spolupracujeme s řadou poradenských agentur z členských států
Evropské unie. Průběžně s nimi sdílíme know-how a snažíme se
nabízet řešení, která již byla úspěšně aplikována na území Evropské unie.

