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PROJEKT VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST PODPOŘÍ PODNIKY 

 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost novou průřezovou výzvu Vzdělávejte se 
pro růst. Podpoří zaměstnavatele, kterým se podařilo překonat hospodářskou 
recesi a v současné době mají potenciál k získávání nových zakázek, rozšiřování 
výrobních nebo obchodních aktivit. V rámci této průřezové výzvy bude rozděleno 
celkem 2,3 miliardy Kč. 
 
V první fázi průřezové výzvy MPSV, ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a ministerstvo 
průmyslu a obchodu (MPO) připravují individuální projekty. Do jejich realizace se pak 
budou moci zapojit vybrané cílové skupiny. 
 
V současné době MPSV připravuje v rámci dílčí výzvy Vzdělávejte se pro růst - 
Adaptabilita projekt „Vzdělávejte se pro růst!“, který je zaměřen na podporu 
vybraných odvětví české ekonomiky s růstovým potenciálem. Patří mezi ně strojírenství, 
stavebnictví, sociální služby (ambulantní a terénní), nezávislý maloobchod (pouze malé 
a střední podniky), ubytování, stravování a pohostinství a také odpadové hospodářství. 
Další odvětví s růstovým potenciálem jako cestovní ruch nebo energetiku podpoří MMR, 
respektive MPO. Vzdělávací aktivity budou mít vazbu na realizaci konkrétní zakázky, 
rozšiřování výrobních nebo obchodních aktivit žadatele.  
 
Projekt pružně reaguje na očekávané oživení ekonomiky a umožní firmám, které rozšiřují 
své aktivity, aby připravily své zaměstnance na nové nároky, které na ně budou kladeny 
v oblasti jejich odborných znalostí a dovedností. Prostřednictvím projektu získají vybrané 
podniky finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně 
jim budou hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich 
vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci). 
 
Podporou konkurenceschopnosti podniků v odvětvích s předpokladem růstu 
a s významným podílem na tvorbě HDP se zároveň podpoří konkurenceschopnost celé 
ekonomiky. V konečném důsledku to přispěje k růstu ekonomiky po hospodářské recesi 
a podpoře tvorby pracovních míst. 
 
Projekt navazuje na ukončený projekt Vzdělávejte se!,  jenž  byl zaměstnavateli 
i odborníky hodnocen  jako významný nástroj ke zmírnění následků hospodářské recese 
v podnikové sféře. O finanční prostředky, které budou k dispozici v rámci projektu 
zpracovaném MPSV, bude možné žádat od května 2011. Žádosti o příspěvek bude 
možné předkládat prostřednictvím Úřadu práce ČR. Na portálu MPSV 
(http://portal.mpsv.cz) budou současně k dispozici i přesné informace k možnostem 
podání žádostí. 
 
 
 
 

Viktorie Plívová 
vedoucí tiskového oddělení  

a tisková mluvčí 
 


