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Co Vám nabízí OP Zaměstnanost?
 Na co se zaměřuje?
 Kdy to lze očekávat?

OP Zaměstnanost je zaměřený na podporu:


zaměstnanosti a adaptability zaměstnanců a
zaměstnavatelů



rovných příležitostí žen a mužů



dalšího vzdělávání



sociálního začleňování a boje s chudobou



modernizace veřejné správy a veřejných služeb



mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti
zaměstnanosti a sociálního začleňování

O co může v rámci OP Zaměstnanost žádat
zaměstnavatel (podnik):
 Příspěvek na společensky účelné pracovní místo (SÚPM)
za účelem zaměstnání osob, kterým Úřad práce při zprostředkování
zaměstnání věnuje zvýšenou péči (§ 33 odst. 1 Zákona o zaměstnanosti)
– absolventi bez praxe, mladí do 30 let, osoby nad 50 let, osoby pečující
o dítě, dlouhodobě nezaměstnaní

zaměstnavatel nerealizuje projekt, ale žádá o dotaci kontaktní
pracoviště Úřadu práce, který rozděluje dotace z OPZ; žádat je
možné už nyní
příspěvek na SÚPM může být poskytován až do výše vynaložených
prostředků na mzdové náklady (včetně pojistných odvodů
zaměstnavatele), až po dobu 12 měsíců; výše příspěvků se pohybuje
mezi 12 až 24 tis. Kč/měsíc (výše se liší dle regionu, profese a kategorie
nezaměstnané osoby)

 Příspěvek na vzdělávání zaměstnanců přes Úřad práce
Úřad práce realizuje projekty „Vzdělávejte se pro růst“ a „POVEZ“
(Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců), v rámci kterých je
možné podávat žádosti o získání dotace na vzdělávání zaměstnanců –
již v současném OP LZZ (možnost žádat již nyní o dotaci) – jsou určitá
regionální a sektorová omezení (v jakém odvětví a na jaké kurzy informace poskytuje ÚP)
v OP Zaměstnanost bude navazovat projekt ÚP „Vzdělávejte se pro
růst“, budou odstraněna sektorová omezení a rozšířen rozsah finanční
podpory (vždy se však bude jednat o veřejnou podporu, proto jsou určitá
omezení vycházející z hospodářské situace podniku)
k vyplnění žádosti na ÚP může být požadováno např. doložení
neexistence daňových nedoplatků, nedoplatků a penále na zákonném
pojistném; výkaz zisků a ztrát; čestné prohlášení žadatele o podporu de
minimis; plán vzdělávací aktivity nebo charakteristika pracovního místa

 Realizace vlastního projektu v OP Zaměstnanost
 Prioritní osa 1, investiční priorita 1.2: Podpora dětských skupin dotace na vybudování a provoz
- výzva pro podávání projektů: podzim 2015
- založení a provoz dětské skupiny dle zákona
č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině
- financování formou zjednodušeného vykazování,
tzv. paušální náklady (jednotková cena na dítě)
 Prioritní osa 1, investiční priorita 1.3: Další profesní vzdělávání
zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i
měkké kompetence (IT, jazyky, soft skills, odborné vzdělávání. apod.)
- výzva pro podávání projektů: leden/únor 2016
- financování formou zjednodušeného vykazování – paušální jednotkové
ceny na kurz (cena kurzu, režijní náklady, příspěvek na mzdu)

Současný stav přípravy OP Zaměstnanost


zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního vyjednávání
OPZ) - 15. 7. 2014



obdržení připomínek EK k návrhu OPZ - 16. 10. 2014



formální vyjednávání s EK - 11/2014 - 2/2015



zaslání finální verze OPZ na EK - 20. únor 2015



schválení OPZ (komplexní procedura EK) - cca 05/2015



dokončení řídicí dokumentace OPZ - 04/2015



první výzvy - 06/2015 (projekty ÚP, sociálních partnerů a veřejné správy)



výzvy pro zaměstnavatele (podniky) - podzim 2015 dětské skupiny, počátek
roku 2016 vzdělávání; již nyní však možné žádat o dotace na SÚPM a
vzdělávání přes Úřad práce

Kontakty
 kompletní znění OP Zaměstnanost: http://www.esfcr.cz/file/8991/
 informace k ostatním programům: http://strukturalni-fondy.cz
 konzultace: Odbor podpory projektů, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Bc. Jana Kaňáková, jana.kanakova@mpsv.cz, tel. 950 195 747

Děkuji Vám za pozornost
Lenka Kaucká

lenka.kaucka@mpsv.cz

