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S radostí prezentujeme, že se nám daří úspěšně zdolávat mýty nedostupnosti a nepřiměřené administrativní zátěže, 
kterými jsou často opředeny úvahy zejména malých a středních firem o možnosti využití dotačních programů EU a ČR pro 
financování rozvoje svého podnikání. 
Zejména management těchto malých firem se procesu žádostí, schvalování, vyúčtování a kontroly dotačních programů 
natolik obává, že jej raději nevyužívá a nechává nabízené prostředky ležet ladem. Často tak nemůže dopřát svým 
zaměstnancům požadovanou kvalifikaci, protože na náklady odborných školení jeho rozpočet nedosahuje.  
 
Nám se spolupráce s Úřadem práce Vyškov v rámci projektu POVEZ II daří i v třetí výzvě a umožňuje nám plnit strategii 
naší firmy „jít baťovskou cestou““ a vychovat si vlastní zaměstnance už od učňovského věku. Poskytnout jim dostatek 
vzdělání i odborné praxe tak, aby byla zachována vysoká loajalita k firmě a omezila se fluktuace ohrožující výrobu a 
stabilitu malého podnikání .  Máme zájem ,  aby česká ekonomika a soběstačnost, bez závislosti na cizích pracovních 
silách, dále rostla a i malé české firmy se rozvíjely a nepodléhaly tlaku velkých investičních konkurentů ze zahraničí.  
Zejména v dnešní době nedostatku kvalitních pracovníků na trhu , právě v oboru strojírenství, je toto velmi významným 
faktorem, který může pomoci i malé firmě přežít a rozvíjet se.  
 
V rámci třetí výzvy jsme podali žádosti k realizaci školení souvisejících s plánovanou dostavbou a rozjezdem výroby v nově 
budované výrobní hale i s organizací procesů a účetnictví a skladového hospodářství. Úspěšně pak byly schváleny naše 
žádosti o dotace na školení obsluhy laserového stroje AXEL pro řezání a tváření, školení programování strojů pro laserové 
řezání a tváření software CADMAN-L a tvorbu výrobního cyklu, schváleno s podmínkou je také školení software účetnictví 
a skladového hospodářství POHODA. 
Součástí souboru žádostí bylo i školení obsluhy a údržby ohraňovacích lisů TruBend od společnosti TRUMPF Praha spol. 
s r.o., které již dne 27.2.2018 prošlo realizací a všichni účastníci v závěrečném testu uspěli s obdržením certifikátu.  
Velmi si vážíme kvalifikovaného přístupu schvalovací komise, která citlivě vzhledem k okolnostem uplatňuje v souladu 
s ust. čl. V.2.1. podmínek výjimku  pro malé firmy a umožňuje podporu vzdělání i u zaměstnanců, kteří již byli podpořeni 
v předchozí výzvě.  
Je to důkaz, že celá administrativa státní správy v oblasti dotací nefunguje jen mechanicky a kategoricky ,ale kvalifikovaně 

posuzuje každou žádost zvlášť vzhledem ke všem okolnostem. Pro malé firmy velikosti je zcela přirozené, že nemůžou 

„vychovat“ portfolio specialistů, tedy, že jeden pracovník absolvuje vždy jen jedno školení pro jedno konkrétní zaměření. 

Naši zaměstnanci, včetně vedení, musí přirozeně zvládat několik dovedností pro výrobní i administrativní proces, aby malá 

firma mohla zajistit výrobní zakázky a současně i investiční projekty výstavby nové výrobní haly a zahájení nových 

výrobních procesů na nových strojích. A je to ostatně pro zaměstnance  i pro pracovní trh rozhodně výhodnější. Univerzální 

pracovník se širším portfoliem dovedností a znalostí je jistě přínosnější a snadněji uplatnitelný na pracovním trhu, než 

specialista zaměřený pouze na jednu konkrétní dovednost.  

Úspěšné schválení žádostí i realizace školení v naší firmě může být vzorovým příkladem, jak hodlá ministerstvo nadále 

podporovat opravdu českou ekonomiku a malé a střední podnikání. Může být motivací pro  případné mladé zájemce, kteří 

se nyní obávají zahájit své vlastní podnikatelské záměry, protože se jim zdá, že nebudou schopni obstát v konkurenci 

s přemírou zahraničních investorů na českém trhu. Uvidí, že česká vláda je připravena je podpořit a pomoci jim v rozjezdu 

investičního záměru tak, aby česká ekonomika opět stála na pevných základech. 

O platnosti slovního spojení, že něco může „ vážně bavit“, se můžete přesvědčit v přiložené fotogalerii z realizace školení 
obsluhy strojů TruBend, kde je jasně vidět, že účastníci berou obsluhu stroje vážně a stejně je chvíle se i bavit. 
 
Opět jsme tedy navýšili záruku kvality služeb, které můžeme nabídnout vám – našim zákazníkům a těšíme se na vzájemně 
výhodnou spolupráci.  
 
O průběhu realizace dalších školení a kvalifikací vás budeme na našich  stránkách opět informovat. 
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