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PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝZEV 

OPERAČNÍHO PROGRAMU 

ZAMĚSTNANOST 



    PRIORITNÍ OSA 1 
PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY  

PRACOVNÍ SÍLY 
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• 09/2017 Výzva na podporu zaměstnanosti vybraných cílových skupin 
(výzva č.75) 

• 03/2016 Integrované územní investice (ITI, výzva č.45) 

• 03/2016 Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ, výzva č.46) 

Přístup k zaměstnanosti 

 

• 04/2017 Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů 
(výzva č.130/131) 

• 05/2017 Podpora dětských klubů při ZŠ s možností podpory letních    
     příměstských táborů (výzva č. 77/78) 

• 09/2017 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost (výzva č. 73/74) 

• 11/2017 Podpora podnikání mimo Prahu (výzva č. 56)  

 

Slaďování soukromého a pracovního života 

• Úřad práce: SÚPM / VPP, Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. 
(POVEZ II) 

• Fond dalšího vzdělávání: Projekty zaměřené na praxe u zaměstnavatelů 
(www.vzdelavanipraxi.cz, www.cestapromlade.cz)    

• 10/2017 Chytrá změna v řízení, příležitost k růstu (výzva č. 79)  

Projekty realizované ostatními organizacemi 

http://www.vzdelavanipraxi.cz/
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http://www.vzdelavanipraxi.cz/
http://www.vzdelavanipraxi.cz/
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    PRIORITNÍ OSA 2 
SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 
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• 06/2015 Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské 
střednědobé plány rozvoje sociálních služeb – (výzva č. 5) 

• 01/2017 Podpora Sociálního začleňování v SVL 3. výzva (výzva č.52) 

• 06/2017 Podpora sociálního podnikání (výzva č.129) 

• 03/2016 Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva (výzva č.48) 

• 03/2016 Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – průběžná výzva (výzva 
č.49) 

Aktivní začleňování  

•  06/2015  Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje) – (výzva 
č. 7) 
 

Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním 
službám 
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• 11/2015 Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh 
práce pro nejohroženější skupiny (výzva č.24 – ukončen příjem žádostí), další 
výzva č. 82 v prosinci 2017  

PRIORITNÍ OSA 3  Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

•  09/2015 Projekty OSS zaměřené na podporu veřejné správy (výzva č. 25)  
 

PRIORITNÍ OSA 4  Efektivní veřejná správa  

PRIORITNÍ OSA 3 SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE  

PRIORITNÍ OSA 4 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 



IP 1.1 PODPORA ZAMĚSTNANOSTI CÍLOVÝCH SKUPIN –  

VÝZVA Č.75 PLÁNOVANÁ 

• výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných 
osob a aktivizaci neaktivních osob, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob 
vzdálených trhu práce 

Zaměření 

• předpokládané vyhlášení výzvy: 27. září 2017 

• místo realizace: ČR, mimo hlavní město Praha 

• alokace: 298 000 000 CZK 

Základní informace 

• poradenské a vzdělávací instituce (včetně škol), NNO, obce, kraje 

Předpokládaní oprávnění žadatelé 

• uchazeči a zájemci o zaměstnání 

• neaktivní osoby 

• osoby vyžadující zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání  

Plánovaná cílová skupina 

7 



IP 1.1  PODPORA ZAMĚSTNANOSTI CÍLOVÝCH 

SKUPIN – Č. 75 ( PLÁNOVANÁ VÝZVA) 

rozvoj základních kompetencí 

podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností 

poradenské a informační činnosti a programy 

podpora flexibilních forem zaměstnání; doprovodná opatření 
umožňující začlenění na trh práce  

rekvalifikace; motivační aktivity 

zprostředkování zaměstnání, podpora vytváření nových pracovních 
míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa 

bilanční a pracovní diagnostika, inovační nástroje v oblasti 
zaměstnanosti  

Plánované aktivity:  
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• vzdělávání praxí přímo ve firmě 

• určeno pro: uchazeče nebo zájemce o zaměstnání na ÚP ČR (i  
absolventi), rodiče na/po rodičovské dovolené, osoby nad 50 let,        
osoby s nízkou úrovní kvalifikace 

• podmínkou je zajištění mentora na pracovišti 

• www.vzdelavanipraxi.cz, regionální kanceláře 

Vzdělávání praxí 

•  propojení studentů a firem (nenahrazuje praxi v rámci školní docházky) 

• určeno pro: studenty prezenčního studia do 26 let včetně (28 let - Ph.D.) → 

• poslední ročník SŠ, poslední 2 semestry VOŠ či VŠ, jednoleté denní studium 
jazykové školy 

•  podmínkou je zajištění mentora na pracovišti 

•  www.cestapromlade.cz, regionální kanceláře 

Cesta pro mladé 

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ 

http://www.vzdelavanipraxi.cz/
http://www.cestapromlade.cz/
http://www.cestapromlade.cz/
http://www.cestapromlade.cz/
http://www.cestapromlade.cz/
http://www.cestapromlade.cz/
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CESTA PRO MLADÉ:  
STÁŽ DÁ STUDENTŮM VÍCE NEŽ PRAXI 

1. Praktická část  
Praxe na některé ze 143 nabízených pozic přímo ve firmě v délce  

80 – 240 hod. (v období 1 až 6 měsíců). Rozsah stáže si volí firma po dohodě se 

studentem. 

 

2. Kurz měkkých kompetencí  
Formou e-learningových kurzů zajišťuje realizační tým Cesty pro mladé. 

4100 registrovaných 

studentů 

 

1700 registrovaných 

firem 

 

553 zahájených 

stáží 

3. Osobní poradenství pro studenta 
Povídání s HR odborníkem, zaměřené na individuální potřeby stážisty týkající se 

jeho budoucí kariéry, které opět zajišťuje tým Cesty pro mladé. 

Poskytnutí stáže přináší:  

• Finanční odměnu jako náhradu za čas mentora. Její výše 

se liší podle pozice a délky stáže, průměrná odměna je   

33 000 Kč. 

• Nové kolegy z řad studentů, kteří mají rádi váš obor. 

• Možnost vyzkoušet si potenciální zaměstnance. 



Výhody pro účastníky projektu 

 Vylepší si své dosavadní pracovní zkušenosti a dovednosti. 

 Získají nové znalosti a vyhoví současným požadavkům trhu práce. 

 Díky individuálnímu poradenství se naučí lépe ucházet o práci. 

 Získají sebevědomí a stanou se pro zaměstnavatele atraktivnější. 

 Účastníka po celou dobu provází zkušený zaměstnanec dané firmy tzv. mentor. 

 

Výhody pro poskytovatele vzdělávání praxí 

 Spolupráce s člověkem, který má chuť se aktivně vzdělávat. 

 Příležitost k navázání dlouhodobého pracovního vztahu. 

 Kompenzace nákladů spojených se vzděláváním. 

 Zeefektivnění firemních procesů. 
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VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 



1.2 DĚTSKÉ SKUPINY 

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost  

        (výzva č.73 - mimo hl. m. Prahu/74 - hl. m. Praha) 

• nový typ hlídání a péče o dítě 

• spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku do zahájení povinné 
školní docházky 

• služba poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí 

• služba zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj 
schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte 

• služba musí být zajištěna v minimálním rozsahu 6 hodin denně 

Co je dětská skupina? 

• zapojení rodičů do pracovního procesu → slaďování pracovního, soukromého a 
rodinného života → faktické vyrovnání postavení žen a mužů na trhu práce a v 
domácnosti → tj. cílová skupina: rodiče s malými dětmi 

Cíl 



PRÁVNÍ ÚPRAVA 
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Mimo režim školského zákona – č. 561/2004 Sb. (podpora z OPZ) 

Zákon 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině          
(dále „Zákon“) 

Vyhláška 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 
dětské skupiny do 12 dětí 

Vyhláška 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých                                               
(DS nad 12 dětí) 



14 

2 režimy poskytování péče: 

POSKYTOVATEL SLUŽBY NA HLÍDÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ 

 

 

 

 

 

• § 3 odst. 1 Zákona 
• provozovatel DS 

zaměstnavatelem rodiče 

 

• § 3 odst. 3 Zákona  

• provozovatel má dohodu se 
zaměstnavatelem rodiče 

Podniková 
dětská 
skupina 

 

 

 

 

 

• § 3 odst. 2 Zákona 

• provozovatel DS není povinen být 
zaměstnavatelem rodiče nebo jiné 
osoby, které bylo rozhodnutím 
příslušného orgánu svěřeno dítě do 
péče nahrazující péči rodičů, pokud 
je: 

• ústavem 

• PO registrovanou nebo evidovanou podle 
zákona o církvích a náboženských 
společnostech 

• ÚSC nebo jím založená PO 

• obecně prospěšnou společností 

• nadací nebo nadačním fondem 

• spolkem 

• vysokou školou 

Dětská 
skupina pro 
veřejnost 



OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
(MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ PRO VÝZVU Č. 73-MIMO HL. M. PRAHU)   

Typ organizace 
EU 

podíl 

Státní 

rozpočet 
Příjemce Podporované aktivity 

Organizační složka státu, příspěvkové organizace státu, 

státní vysoké školy, 

školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle 

školského zákona (č. 561/2014 Sb.) 

85% 15% 0% a) provoz dle zákona č. 

247/2014 Sb.  

 

b)vybudování/transformace 

a provoz dle zákona č. 

247/2014 Sb.  

 

Žádost lze podat pouze na 

jednu z výše uvedených 

variant podporovaných 

aktivit (a nebo b) v rámci 

dílčích alokací této výzvy. 

 

Dále:  

 - zvýšení kvalifikace  

pečujících osob  

- nájemné prostor pro 

zařízení péče o děti 

- obsazenost zařízení péče o 

děti 

 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a 

školských zařízení 
85% 10% 5% 

Kraje, obce a jejich organizační složky, 
Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s 

výjimkou škol a školských zařízení), 

Dobrovolné svazky obcí 

85% 10% 5% 

Veřejné vysoké školy (kromě státních vysokých škol) a 

výzkumné organizace (dle zákona č. 130/2002 Sb.) 
85% 10% 5% 

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně 

prospěšnou činnost: 

obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, 

církve a náboženské společnosti, 

nadace a nadační fondy, místní akční skupiny, 

svazy, asociace, hospodářská / agrární komora 

85% 15% 0% 

Ostatní subjekty: 

obchodní společnosti, státní podniky, družstva, OSVČ, 

profesní komory 

85% 0% 15% 



ALOKACE  
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V rámci alokace výzvy č. 73 (mimo hl. m. Prahu), která činí  - 1 100 

000 000 Kč  - jsou vymezeny dílčí alokace pro následující segmenty 

odpovídající vymezeným aktivitám: 

 

 

 → provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. - 935 000 000 Kč 

 

 

→ vybudování/transformace a provoz dětských skupin dle zákona  

     č. 247/2014 Sb. - 165 000 000 Kč 
 

 



PODPORA DĚTSKÝCH KLUBŮ PŘI ZŠ S MOŽNOSTÍ 

PODPORY LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ  

(VÝZVA Č. 77 A 78) 

• alokace: 

• 265 000 000 Kč (č. 77 - ČR bez Prahy) 

• 35 000 000 Kč (č. 78 Praha) 

• vyhlášení výzvy: 29. 5. 2017 

• ukončení výzvy: 29. 9. 2017 

• obsahově navazují na výzvy č. 13 a 14 roku 2015 

• jiný způsob vykazování výdajů - tzv. FLAT RATE (osobní náklady plus 
40% na ostatní náklady) 

Základní parametry 

• zařízení péče o děti (ranní či odpolední pobyt) - primární aktivita 

• doprovody na kroužky a zájmové aktivity - lze provozovat jen v 
kombinaci s dětských klubem (doplňková aktivita) 

• příměstské tábory  - lze provozovat jen v kombinaci s dětských klubem 
(doplňková aktivita) 

• Změna podmínek 

• žadatelem je školské zařízení s prvním stupněm nebo jiný subjekt, 
ovšem pouze v partnerství se školským zařízením s prvním stupněm. 

• vyžadováno čestné prohlášení o stávající kapacitě zařízení péče o děti 
na uvedené škole a počtu žáků zapsaných na prvním stupni uvedené 
školy. 

 

 

Podporované aktivity 
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PODPORA SLUŽEB PÉČE O DĚTI 1. STUPNĚ ZŠ  
V DOBĚ MIMO ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ 

Podpora v rámci této výzvy je určena pouze pro podporu zařízení péče o 
děti MIMO režim Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

Výzva v režimu vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích      
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 
dětí a mladistvých 

Jde v ní o posílení služeb zajišťující péči o děti, nikoliv o 
mimoškolní vzdělávací aktivity 

Podmínkou je, aby děti, které dochází do zařízení, či využívají jiných jeho 
služeb, byly žáky 1. stupně základní školy (popř. přípravné třídy ZŠ) 
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PODPORA SLUŽEB PÉČE O DĚTI 1. STUPNĚ ZŠ  
V DOBĚ MIMO ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ 

Cílem výzvy je zajištění péče o tuto skupinu dětí v době mimo školní 
vyučování v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání 

 

• u cílové skupiny rodičů musí být zajištěna vazba na trh práce; oba rodiče - resp. jiné 
osoby pečující o dítě ve společné domácnosti - splňují jedno z následujících kritérií:  

 

 

•  pečující o dítě ve společné domácnosti - splňují JEDNO z následujících kritérií:  
jsou zaměstnaní - doložení potvrzení o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) 

vykonávají podnikatelskou činnost - dokladováno potvrzení ČSSZ   

v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají  

- doložení potvrzení ÚP ČR, že je rodič (příp. jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů  

  o zaměstnání 

osoby v procesu vzdělávání - doložení potvrzení o studiu 

osoby absolvující rekvalifikační kurz   

- doložení potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu  a příp. certifikát/potvrzení o jeho 
úspěšném ukončení 
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PODPORA SLUŽEB PÉČE O DĚTI 1. STUPNĚ ZŠ  

V DOBĚ MIMO ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ 

• zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ (ranní či odpolední pobyt) 

• doprovody na kroužky a zájmové aktivity 

• příměstské tábory v době školních prázdnin (nepobytové) 

Podporované aktivity 
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PODPORA SLUŽEB PÉČE O DĚTI 1. STUPNĚ ZŠ  
V DOBĚ MIMO ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ 

Zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ 

(primární aktivita) 

 

• Minimální kapacita zřizovaného zařízení je 5 dětí a rozměrem min. 2 m2 prostoru 
podlahové plochy pro pobyt na 1 dítě (ověření výpočtu bude probíhat při kontrole 
na místě). Dále žadatel uvede adresu realizace zařízení a provozní dobu zařízení 

 

• Na jednu pečující osobu se považuje za optimální počet nejvýše 15 dětí 

 

• Služba může být poskytována i v prostorách, ve kterých je provozována družina 
dle školského zákona - ovšem není možný překryv doby provozu obou zařízení  
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PODPORA SLUŽEB PÉČE O DĚTI 1. STUPNĚ ZŠ  
V DOBĚ MIMO ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ 

Příměstské tábory 

(doplňková aktivita) 

 

• Doba konání tábora je omezena pouze na pracovní dny školních prázdnin  a jde o 
nepobytovou službu 

 

• Není možné realizovat bez současné realizace primární aktivity! 
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PODPORA SLUŽEB PÉČE O DĚTI 1. STUPNĚ ZŠ  
V DOBĚ MIMO ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ 

Doprovody na kroužky a zájmové aktivity  

(doplňková aktivita) 

 

• Není možné realizovat bez současné realizace primární aktivity! 

 

• Představuje péči o dítě pouze v provozní době primární aktivity. 
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PODPORA SLUŽEB PÉČE O DĚTI 1. STUPNĚ ZŠ  
V DOBĚ MIMO ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ V ČR (VYJMA HL. M. PRAHA) 

 

Oprávnění žadatelé  

● obchodní korporace 

● OSVČ 

● státní podnik 

● NNO 

● kraje a zřizované organizace 

● obce a zřizované organizace 

● dobrovolné svazky obcí 

●  školy a školská zařízení   

     (v rámci   vedlejších činností) 

Oprávnění partneři: 

● školy a školská zařízení  

   (s 1.stupněm) 

 

Míra podpory  

 

 

 

→ Příjemce 5% 

 

 

↓ 

EU 85% 

SR 15% 

 

→ Příjemce 0%  

 

Příjemce 15% 

↓ 

Právnické osoby vykonávající 

činnost škol a školských zařízení 

(zapsané ve školském rejstříku) 

Kraje, obce, organizace zřizované 

kraji a obcemi 

Dobrovolné svazky obcí 
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Soukromoprávní subjekty 

vykonávající veřejně 

prospěšnou činnost 

Školy a školská zařízení 

zřizovaná ministerstvy dle 

školského zákona  

Ostatní subjekty 



PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V ČR 

POKRAČUJE 
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Projekt MPSV na podporu SP v ČR probíhá od prosince 2016 do 2019 

 1) síť 20 lokálních konzultantů (úspěšní sociální podnikatelé) – 

konzultace pro zájemce o sociální podnikání zdarma – předávání 

praktických zkušeností s fungováním sociálního podniku, rady k 

podnikatelskému plánu, semináře pro veřejnost 

 

 2) 10 expertů z různých oblastí: specializovaná poradenská činnost, 

gastropodnikání, marketing, management, veřejné zakázky. Experti mají 

dlouhodobou praxi ve své oblasti 

 

 3) stáže v sociálních  nebo ,,běžných,,  podnicích – rozdílné délky, 

doporučuje se cca 5denní 

 

 4) aktualizace webu www.ceske-socialni-podnikani.cz 

 Kontakt: sarka.vokalova@mpsv.cz nebo gabriela.kurkova@mpsv.cz 

 

 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
mailto:sarka.vokalova@mpsv.cz
mailto:gabriela.kurkova@mpsv.cz


WWW.CESKE-SOCIALNI-PODNIKANI.CZ 
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VÝZVA PODPORA SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ, 03_17_129   

  vznik nových podnikatelských aktivit  v oblasti  

              sociálního podnikání – integrační a environmentální SP 

   

  vyhlášení výzvy 30. 6. 2017  

                          max. délka projektu 24 měsíců 

  výzva průběžná otevřená až do 30. 11. 2018  

 

  alokace 150 mil. Kč (39 projektů), ČR, mimo hl. město Praha 

  15% spolufinancování příjemce, forma ex-ante 

  min. výše podpory 400 000 Kč,  

  max. výše podpory 6 000 000 Kč (de minimis), u zemědělské  

  prvovýroby 15.000 Eur 

  obchodní společnosti, OSVČ, NNO (historie 12 měsíců),  

  zemědělští prvovýrobci 
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CÍLOVÉ SKUPINY 

• osoby dlouhodobě (1rok u integračního, 5měsíců u 

environmentálního SP) či opakovaně nezaměstnané 

• osoby se zdravotním postižením (invalidní, osoby zdravotně 

znevýhodněné a osoby se zdravotním postižením) -  doložení 

posudek/potvrzení/rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení nebo 

rozhodnutí ÚP o přiznání příspěvku na péči 

• Osoby ve výkonu trestu a opouštějící výkon trestu odnětí svobody 

• osoby opouštějící institucionální zařízení, tzn. zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy 

• azylanti do 12 měsíců od získání azylu 

• Osoby pečující o jiné závislé osoby a neformální pečovatelé  
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DALŠÍ CS PRO ENVIRONMENTÁLNÍ SP 

• neaktivní osoby tj. v produktivním věku, které nejsou ani 

zaměstnané ani nezaměstnané (evidované ÚP ČR) 

• osoby pečující o malé děti (tj.: o osoby mladší 15 let) 

• Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a 

více let 

• lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v 

profesní přípravě  
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ZAMĚŘENÍ VÝZVY 

● vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání - integrační a environmentální 

sociální podnik: 

 podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu – ne pro 

NNO,  

 podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu 

již existujícího, 

 podnikatelská aktivita jako nový obor činnosti v rámci 

stávajícího oprávnění k podnikání, 

 podnikatelská aktivita jako nový produkt/služba v rámci 

stávajícího oboru činnosti, 

 30 



ZAMĚŘENÍ VÝZVY 

 podnikatelská aktivita jako nově zřízená provozovna 

poskytující stávající službu, avšak takovou, jejíž 

poskytování je jednoznačně vázáno k místu provozovny 

(např. otevření další kavárny/prádelny na jiném místě 

apod.); zřízením nové provozovny bude uspokojena 

poptávka nových/jiných zákazníků; nově zřízená 

provozovna musí být ekonomicky soběstačná 

 Způsobilé výdaje se vždy týkají jen nových 

podnikatelských aktivit. Novou aktivitu musí žadatel 

začít vykonávat nejdříve s datem zahájení realizace 

projektu. Principy SP se vztahují jen na nové 

podnikatelské aktivity. Nová podnikatelská aktivita musí 

být jednoznačně oddělena ze stávající činnosti.  
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PŘÍLOHY  

 

• sada rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik 

• sada rozpoznávacích znaků pro environmentální sociální podnik  

• Přílohy žádosti:  

     - max.3 přílohy 

     - povinně: podnikatelský plán max. 20 stran – formulář  

       je k dispozici v IS KP14+ a na webových stránkách  

       OPZ 

     - nepovinné přílohy PP (max. 2): 

       smlouvy s odběrateli a/nebo partnerské smlouvy 
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KRITERIUM ADMINISTRATIVNÍ, FINANČNÍ 

A PROVOZNÍ KAPACITY ŽADATELE 

 Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele – za 

rizikový projekt se považuje ten, kde je zjevný nepoměr mezi počtem 

zaměstnanců, objemem prostředku, se kterým organizace žadatele 

hospodařila v předchozím uzavřeném účetním období a know-how 

organizace vůči plánovanému projektu.  

 Neposuzuje se u projektů pod 2mil.Kč 

 U žadatelů, kteří nemají historii a žádají o více jak 2mil.Kč je nezbytné, 

řádně a detailně popsat budoucí fungování nově vznikajícího podniku, 

kompetence členů realizačního týmu, stakeholdery, partnery atd. 

(nutné popsat v PP). Nesmí chybět  podnikatelská zkušenost v daném 

oboru a práce s vybranou CS (doložení CV)  

 Výsledné hodnocení dostatečnosti kapacit pro úspěšné fungování 

podniku pak záleží na odborném posudku hodnotitelů.  
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DŮLEŽITÉ ZMĚNY 

 

• Vypuštění podpory křížového financování  

 

• Podpora jednotlivých aktivit by měla směřovat zejména k těm cílovým 

skupinám, které lze v projektech identifikovat (indikátor 6 00 00) 

 

• Cílem všech aktivit zejména podpory sociálních služeb je poskytování 

adresné podpory konkrétním osobám sociálně vyloučeným nebo 

osobám ohroženým sociálním vyloučením a následné měření a 

prokázání dopadu o jejich začlenění zpět do společnosti a na trh práce.  
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ZDROJE INFORMACÍ 

Internetové stránky: www.esfcr.cz (OP Zaměstnanost 2014-2020) 
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Dokument OP Zaměstnanost 

Harmonogram výzev, znění výzev 

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce 

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně 
vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady / s jednotkovými náklady 

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ 

Příručka pro hodnotitele 

Obvyklé ceny a mzdy/platy (tabulka) 

http://www.esfcr.cz/


DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST 
 

Odbor podpory projektů (86)  

 
 

PhDr. Milada Pelajová- milada.pelajova@mpsv.cz (Brno) 

Mgr. Ing. Zdeněk Okáč – zdenek.okac@mpsv.cz (Brno) 
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