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POVEZ – dotace pro vaše vzd ělávání  
 

Poradíme, pomůžeme s vyřízením, zajistíme… 
 
V rámci projektu POVEZ II bude podpořena odborná jazyková výuka v minimálním rozsahu 40 hodin a více (1 
hodina = 60 minut)  na jednoho účastníka. Do vzdělávacích kurzů v rámci aktuální výzvy mohou být zařazeny 
osoby, které dosud nebyly v projektu podpořeny, nebo osoby, které od začátku projektu absolvovaly vzdělávání v 
součtu kratší než 40 hodin. 

Odborná jazyková výuka musí tematicky souviset s pracovní činností, kterou zaměstnanec či potenciální 
zaměstnanec v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat. Typická zaměření jazykové odborné výuky tedy jsou: 
obchodní nebo technická AJ/NJ, jazyková specializace - sociální péče apod.   

Pokud máte zájem o zapojení se do projektu, kontaktujte nás na emailu info@jazykova-skola-jihlava.cz  a my s 
vámi probereme, jaké možnosti vaše společnost má. 

Angli čtina/n ěmčina i do vaší firmy 

Jazykové vzdělávání v projektu POVEZ je spolufinancováno po dobu 6 měsíců v minimálním rozsahu 40 hodin 
(1 hodina = 60 minut).  Rádi s vámi prodiskutujeme vaše představy, navrhneme vaše vzdělávání a poskytneme 
kvalitního lektora splňující podmínky dotace. S poskytnutou dotací ušetříte až 85 % náklad ů za váš kurz. 

Jak na to? ZDARMA poskytneme poradenský servis.  

a) Zahájíte s námi jazykovou výuku a v průběhu prvního semestru vám pomůžeme s vyřízením dotace a 
v další části roku již budete pokračovat s finanční podporou. 

b) Požádáte si o dotaci již nyní a my vám budeme místa v kurzu či firemní výuku předběžně rezervovat a ve 
chvíli, kdy finanční podporu získáte, výuku společně zahájíme. 

Více informací o projektu POVEZ získáte na portálu Úřadu práce ČR:  

https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii 

    

Jazyková škola Jihlava – ALBION – váš průvodce jazykovým vzděláváním… 

http://www.jazykova-skola-jihlava.cz/  


