
Školíme se s CAFINem II 
Jak postupovat v rámci projektu? 



Proč se zapojit do projektu? 

2 CAFIN 

1. Jako člen CAFIN získáte vzdělávání zdarma pro Vaše zaměstnance v řádu desítek tisíc Kč (!). 

2. Dotaci získala asociace, takže na Vaší firmě zůstane jen minimum nutné administrativy. 

 

Příklad: 
6-ti denní 
školení 
12 osob 

BEZ DOTACE ZAPLATÍTE 

např. 250.000 Kč 

S DOTACÍ CAFINU JE ŠKOLENÍ 
ZDARMA 

0 Kč 
 



Co potřebujte dopředu? 

3 CAFIN 

• K účasti v projektu je potřeba VIP členství v CAFIN (projekt je pouze pro VIP členy) 

• VIP členství (12 měsíců), cena 15.950,- bez DPH 

• Školení musí proběhnout mimo území hl. m. Prahy, ale mohou se školit i pražské firmy (pokud máte 
vlastní školící místnost, je to ideální, nevznikají tak žádné další náklady) 

• Minimální počet 6 školících dnů pro každou zapojenou osobu do projektu (40 hodin) 

• Skupina  9 až 12 účastníků 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://cafin.cz/clenstvi/&data=02|01|alena.barakova@honeywell.com|54aa119f249e4455396908d5099c5126|96ece5269c7d48b08daf8b93c90a5d18|0|0|636425489888182771&sdata=ZwZzG5yElBWMV3fgi+a+3hWuJ+7vRbgMs/rdCs7ZAzk=&reserved=0
https://cafin.cz/cenik-clenstvi/


Časová osa 

4 

Analýza vzdělávacích potřeb 

09:40-10:00 

Zacílíme témata podle Vašich potřeb. 

Kdy a kde se bude školit? 

Školení mohou probíhat kdekoliv mimo území 
hl. m. Prahy, vyberte si, jestli to bude u Vás ve 

firmě nebo jinde. S námi pak doladíte 
předpokládané termíny školení. 

2. krok 

CAFIN 



Časová osa 

Blokace de minimis 

4. krok 

Podle počtu dní a počtu osob se určí 
částka, kterou bude třeba v rámci de 
minimis vyblokovat. CAFIN vyplní 

formulář, který musí podepsat 
oprávněná osoba od Vás.  

Podpis smlouvy 

3. krok 

Vše, na čem se dohodneme 
bude sepsáno do smlouvy o 

spolupráci. 

Monitorovací list 
podpořené osoby 

5. krok 

Každá osoba před začátkem 
školení musí vyplnit tento list. 

Formulář je vidět  
ZDE. 

 

5 CAFIN 

https://cafin.cz/wp-content/uploads/2018/02/Priloha-c.1_Monitorovaci-list-podporene-osoby.pdf


Časová osa 

Realizace školení 

6. krok 

Tady náš čeká ta nejpříjemnější 

část . Z Vaší strany bude 
potřeba součinnost na 

vyplňování účastníků do 
prezenčních listin. 

Závěrečný certifikát 

8. krok 

Všichni podpoření účastníci (ti, co 
realizovali předepsaných min. 6 

školicích dnů) dostanou certifikát. 

6 CAFIN 

Monitorovací list 
podpořené osoby 

7. krok 

Každá osoba na konci 
školení musí podepsat 

znovu tento list. Formulář je 
vidět  
ZDE.  

https://cafin.cz/wp-content/uploads/2018/02/Priloha-c.1_Monitorovaci-list-podporene-osoby.pdf

