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Dodatek č. 1 Vyrozumění o schválení žádosti o příspěvek v 

rámci projektu Podpora odborného vzdělávání 

zaměstnanců II – v režimu „de minimis“ 

II. VÝZVA 
 

Č. j.: UPCR-BN-2017/4067-2021090005/2 

 

Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Příbrami 

                                                    Kontaktní pracoviště Benešov               

Zastoupený: Mgr. Kateřinou Novotnou -  ředitelkou  

                      Kontaktního pracoviště ÚP ČR Benešov 

 

 

Žadatel: BAEST Machines & Structures, a.s 

IČO: 28939131 

Zastoupený: Ing. Františkem Kulovaným, MBA -  člen představenstva  

 

Vážený pane, 

Tímto Dodatkem č. 1 Vyrozumění o schválení žádosti o příspěvek v rámci projektu 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – v režimu „de minimis“ II. VÝZVA 

se mění Vyrozumění o schválení žádosti o příspěvek v rámci projektu Podpora 

odborného vzdělávání zaměstnanců II – v režimu „de minimis“ II. VÝZVA, č.j. UPCR-

BN-2017/4067-00820313/1 ze dne 12.05.2017, a to v bodě II. Výběr dodavatele, 

odst. 6, týkající se lhůty pro zahájení vzdělávací aktivity „Mezinárodní / Evropský 

svářečský inženýr“. Lhůta se mění následovně: 

Původní termín – 12. 11. 2017 

Nový termín      -  12. 5. 2018 

 

Dále se tímto Dodatkem č. 1 Vyrozumění o schválení žádosti o příspěvek v rámci 

projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – v režimu „de minimis“ II. 

VÝZVA mění Vyrozumění o schválení žádosti o příspěvek v rámci projektu Podpora 

odborného vzdělávání zaměstnanců II – v režimu „de minimis“ II. VÝZVA, č.j. UPCR-

BN-2017/4067-00820313/1 ze dne 12.05.2017, a to v bodě II. Výběr dodavatele, 

odst. 2, týkající se lhůty pro výběr dodavatele a předložení, Úřadu práce ČR – 

krajské pobočce v Příbrami, kopií veškeré dokumentace prokazující způsob a 

výsledek výběru dodavatele vzdělávací aktivity „Mezinárodní / Evropský svářečský 

inženýr“. Lhůta se mění následovně: 

Původní termín  - 11. 10. 2017 

Nový termín       - 11. 11. 2017  
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Odůvodnění: 

Žadatel požádal dne 26.09.2017 (č.j.UPCR-BN-2017/10749) o prodloužení lhůty k 
výběru dodavatele a předložení, Úřadu práce ČR – krajské pobočce v Příbrami, kopií 
veškeré dokumentace prokazující způsob a výsledek výběru dodavatele vzdělávací 
aktivity o 1 měsíc, a o prodloužení termínu zahájení vzdělávací aktivity  „Mezinárodní 
/ Evropský svářečský inženýr“ o dalších 6 měsíců. Důvodem žádosti je neupřesnění 
termínu vzdělávací aktivity ze strany školícího zařízení, kdy termín by měl být 
upřesněn do konce října 2017.  

 

Hodnotící komise dne 04.10.2017 schválila termíny stanovené tímto Dodatkem č. 1 

Vyrozumění o schválení žádosti o příspěvek v rámci projektu Podpora odborného 

vzdělávání zaměstnanců II – v režimu „de minimis“ II. VÝZVA. 

 

Ostatní ustanovení se nemění. 

 

 

V Benešově dne: 04.10.2017 

 

 

 

 

-------------------------------- 

Mgr. Kateřina Novotná 

ředitelka Kontaktního 

pracoviště ÚP ČR Benešov 

 

 

 

 


