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OPZ – ALOKACE A VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ
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VYUŽITÍ OPZ PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ OBCE:
VPP A SÚPM (PO1)
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE a
SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
v cílové skupiny: uchazeči a zájemci o zaměstnání ohrožení na
trhu práce
v žádost formou tiskopisu na Úřadu práce ČR
v příspěvek může být až do výše vynaložených prostředků na
mzdu/plat podpořené osoby včetně pojistného až na 12 měsíců
v možnost uplatnění v nejrůznějších obecních službách a aktivitách
ÚSC (např. sekání trávy, údržba veřejných prostranství, pomocná
síla ve škole, pořadatel kulturních akcí, asistence na přechodech
pro chodce)
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VYUŽITÍ OPZ PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ OBCE:
NEDOSTATEČNÁ KAPACITA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
(PO1)
DĚTSKÉ SKUPINY:
v tzv. dětské skupiny v režimu zákona č. 247/2014 Sb. o dětské skupině
v děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky
v zjednodušené vykazování
v zaměření na podporu rodičů, ne dětí
Podporované aktivity:
v vybudování a provoz zařízení péče o děti, transformace stávajícího zařízení
na dětskou skupinu, kvalifikace pečujících osob, nájemné za prostor pro
zařízení péče o děti
Výzva otevřená do dubna
2017
4

VYUŽITÍ OPZ PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ OBCE: SOCIÁLNÍ
ZAČLEŇOVÁNÍ
A BOJ S CHUDOBOU (PO2)
Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných
příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

v
¢

Výzva č. 22 – Podpora aktivit a programů v rámci soc. začleňování (do konce
listopadu 2015)

¢

Výzva č. 26 - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (do konce
července 2016)

¢

Výzva č. 15 - Podpora sociálního podnikání (do konce listopadu 2015)
Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám,
včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu

v
¢

Výzva č. 37 - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora
služeb komunitního typu vzniklých po transformaci (konec prosince
2015)

¢

Výzva č. 23 - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce (do
konce listopadu 2015)
Podpora Komunitně vedené strategie místního rozvoje

v
¢

Výzva v březnu 2016
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KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ
(PO2)
l na základě standardizace MAS (SZIF) a schválené Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje jednotlivých MAS (MMR+
jednotlivé ŘO)
l podporované budou aktivity v rámci podpory zaměstnanosti a
sociální integrace tedy PO1 a PO2
l výzva k předkládání strategií MAS – červenec 2015 (MMR – ORP)
l výzva k předkládání projektů jednotlivých MAS v rámci OPZ –
pravděpodobně březen 2016
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VYUŽITÍ OPZ PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ OBCE:
SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
(PO3)

Výzva č. 24 - Sociální inovace
v oblasti sociálního
začleňování a přístupu na trh
práce pro nejohroženější
skupiny
Výzva otevřená do
konce června 2016

Nové nástroje k řešení tradičních
problémů v oblasti zaměstnanosti,
sociálního začleňování a veřejné
správy

Podporované aktivity: zaměřeny na
otestování a rozšíření nových řešení
v oblasti zaměstnanosti a sociálního
začleňování, podpora mezinárodní
spolupráce
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VYUŽITÍ OPZ PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ OBCE:
EFEKTIVNÍ VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY A JEJÍ PROFESIONALIZACE
(PO4)
PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Podpora efektivního
výkonu samosprávy

Procesy:
o
o

Výzva č. 33 pro ÚSC
o

Vazba na Strategický rámec
rozvoje veřejné správy ČR
pro období 2014 – 2020

Zlepšení komunikace s občany
(informovanost, zprůhlednění
správy)

Lidské zdroje:
o Vzdělávací aktivity zaměstnanců
o

Termín vyhlášení výzvy:
prosinec 2015

Modelování agend, procesů a
standardizace + tvorba metodik
Zkvalitnění projektového řízení
obcí

Nastavení interního systému
vzdělávání
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INFORMACE O OPZ

www.esfcr.cz
l Text Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)
l Pravidla pro žadatele a příjemce (Obecná a specifická část)
l Výzvy + informační semináře k výzvám
l Harmonogram plánovaných výzev (cílové skupiny a
podporované aktivity)
l Otázky a odpovědi na Fóru ESF – https://forum.esfcr.cz/
l Aktuality
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MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE ODBORU PODPORY
PROJEKTŮ 86 – MPSV S POTENCIONÁLNÍMI ŽADATELI
Ministerstvo práce a sociálních věcí – pracoviště
Kartouzská 4, Praha 5
Úvodní kontakt s potenciálními žadateli
Zjišťování aktuálních potřeb potencionálních žadatelů a
cílových skupin programů
Usnadnění orientace v oblasti projektů ESF
Součinnost s konkrétními odbory MPSV v oblasti realizace,
metodiky, evaluací atd. při zodpovídání dotazů
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KONTAKT
Děkujeme za Vaši pozornost
Odbor podpory projektů (86), MPSV ČR
Mgr. Kristýna Mixová – kristyna.mixova@mpsv.cz
Tel.: 778 543 801
Ing. Lukáš Krátký – lukas.kratky@mpsv.cz
Tel.: 778 543 804

11

