„Program na podporu stáží

žáků a studentů ve firmách
– 2. výzva“
Zpracovala: Ing. Veronika Mazurová

Datum: 4. 9. 2017

Základní parametry dotačního programu
Cíl programu:
 lepší uplatnitelnost ţáků SŠ a studentů VŠ na trhu práce po ukončení
studia, získání odborné praxe
 podpora stáţí ţáků a studentů u vybraných skupin podporovaných
oborů SŠ, resp. oblastí studia na VŠ (technické, přírodovědné a omezeně
humanitní obory)

Cílová skupina:
 žáci SŠ - 2. a 3. ročníků SŠ oborů s maturitní zkouškou a 2. ročníků
oborů s výučním listem
 studenti VŠ - 1.–3. ročník bakalářského studia a 1. ročníku
navazujícího magisterského studia a 1.– 4. ročník pětiletého
magisterského studia
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Shrnutí podmínek poskytování dotací


Ţadatel o dotaci - malý či střední podnik (dle definice Doporučení Komise
2003/361/ES) se sídlem nebo provozovnou na území MSK



Jeden ţadatel max. 1 žádost na max. 3 žáky/studenty



Cílová skupina – ţáci SŠ 2. - 3. ročníky a studenti VŠ 1. - 3. ročník Bc. a
1.- 4. ročník Mgr.



Maximální výše dotace 300.000,- Kč



Poskytovatel (MSK) se podílí na uznatelných nákladech max. 70% a
příjemce se podílí min. 30%
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Stav 1. výzvy
Alokace programu: 3.000.000 Kč
Lhůta pro podávání žádostí: 15. 5. 2017 – 7. 7. 2017
Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 12. 2018
Počet předložených projektů: 13
Počet schválených projektů: 10 (1.249.500,- Kč)
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Podporované obory/oblasti studia

























Ekologie a ochrana ţivotního prostředí
Hornictví, hornická geologie, hutnictví, slévárenství
Strojírenství
Energetika
Nanotechnologie
Materiálové inženýrství
Bezpečnostní inženýrství
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Technická chemie a chemie silikátů
Potravinářství a potravinářská chemie
Textilní výroba a oděvnictví
Koţedělná a obuvnická výroba, zpracování plastů
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Polygrafie, zpracování filmu a fotografie
Stavebnictví, geodézie, kartografie, geografie
Doprava a spoje
Speciální a interdisciplinární technické obory
Zemědělství a lesnictví
Jazykověda, překladatelství, tlumočnictví
Zdravotnictví
Grafická tvorba a design
Architektura a stavitelství
Lázeňství a turismus
Konzervátorství a restaurátorství
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Parametry a podmínky stáže
Alokace programu: 1.750.500 Kč
Lhůta pro podávání žádostí: 16. 10. 2017 – 3. 11. 2017
Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 12. 2018
Podmínky stáže:
 v sídle nebo provozovně ţadatele na území MSK
 1 ţadatel max. 3 studenty
 v souladu s učebním oborem/oblastí studia ţáka/studenta
 uzavření DPP či DPČ pro studenta i mentora
 úvazek ţáka/studenta min. 40 hod./měs a max. 80 hod./měs
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Uznatelné náklady
Uznatelné náklady neinvestičního charakteru na:
 mzdové náklady na mentora – max. 5.000 Kč/měs.
 mzdové náklady na ţáka/studenta – max. 110 Kč/1 hod.
 zákonné odvody na SP a ZP
a ostatní náklady – limit 5 % celkových uznatelných nákladů
projektu:
 ochranné pracovní pomůcky
 vstupní lékařská prohlídka
 cestovní náklady
 pojistné pro ţáky/studenty
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Harmonogram dotačního programu
DP „Stáže žáků/studentů ve firmách – 2. výzva“
23. 8. 2017

Komise pro vědu, výzkum a inovační podnikání

12. 9. 2017

schválení RK

13. 9. – 13. 10. 2017

úřední deska - 30 dnů

16. 10. – 3. 11. 2017

výzva - podávání žádostí

11/2017

29. 11. 2017

Komise pro vědu, výzkum a inovační podnikání
– projednání návrhu na přidělení dotací

12. 12. 2017

Projednání návrhu v RK

14. 12. 2017

ZK – schválení projektů

12/2017 – 1/2018
1 - 12/2018
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RRC – hodnocení formálních náležitostí a
přijatelnosti + hodnotitelé

uzavírání smluv s příjemci
čerpání dotací

Děkuji za pozornost.

Ing. Veronika Mazurová
oddělení regionální rozvoje
mail: veronika.mazurova@msk.cz
tel: 595 622 523
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