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Zpráva o postupu fundraisingu v projektu Plzeň 2015
Od počátku svého fungování se fundraiser soustředí na prostředky, které jsou z pohledu subjektu
Plzeň 2015, o.p.s. využitelné, resp. tento žadatel vyhovuje omezením, které jednotlivé finanční
nástroje skýtají.
03/2012 – byla podána žádost do Fondu Partnerství na projekt „Transfer good practices a know – how
a informací v rekonverzi industriálního dědictví mezi ČR a Švýcarskem“. Dle našich interních informací
byla tomuto projektu dotace přiznána ve výši 1 500 480,00 Kč.
Další potenciální zdroje využitelné pro žadatele Plzeň 2015, o.p.s.
Regionální operační program
Oblast podpory: 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Typy podporovaných aktivit
V rámci oblasti podpory je možno podporovat projekty zaměřené na následující aktivity:




výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní cesty,
přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení (např. odpočívadla,
mobiliář, sociální zařízení, úvaziště při hipostezkách, mimo výše uvedené také značení a
doprovodná infrastruktura cyklostezek, běžeckých tras a naučných stezek atd.);
výstavba, rekonstrukce a úprava cyklotras

Výzva 29.6.2012 – 1.10.2012



výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch (např. koupaliště,
golfová hřiště, sjezdovky, hřiště atd.)
výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch (např. muzea, sály, divadla aj.
s prokazatelným dopadem na cestovní ruch.)

Výzva 29.6.2012 – 20.10.2012


výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku (např., jednací sály,
stravovací kapacity a další doprovodná infrastruktura a zázemí apod.)

Výzva 29.6.2012 – 30.10.2012


výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské
a další ozdravné pobyty (wellness); výstavba a modernizace infrastruktury související s
lázeňským a wellness provozem; úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních územích
lázeňských míst (např. úprava ve vnitřních územích lázeňských míst, příp. míst v okolí
wellness zařízení)

Výzva 29.6.2012 – 16.11.2012
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 2 miliony Kč. Maximální
přípustná výše poskytnuté dotace je vždy stanovena v aktuálních výzvách k předkládání žádostí,
odhad 20 – 30 mil. Kč.
v rámci oblasti podpory 3.1 jsou oprávněnými žadateli obce do 500 obyvatel. Pouze v případě, že by
projektem byla řešena kulturní památka, je možné v souvislosti s komplementaritou s PRV podpořit
projektové záměry v obcích nad 500 obyvatel. Limit počtu 2000 obyvatel v místě realizace projektu se
týká pouze žadatelů typu MSP s převažující zemědělskou činností. Na žadatele typu MSP, kteří
nemají převažující zemědělskou činnost, se tento limit nevztahuje.
Oprávnění příjemci podpory:
V rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu jsou vhodnými žadateli a příjemci
podpory:




kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
dobrovolné svazky obcí podle § 46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
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organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a
postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a
náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů (církevní právnické osoby) a
zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů
(nadace)
malé a střední podniky (MSP) podle definice Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění
Nařízení Komise (ES) č. 364/2004, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory
malého a středního podnikání, pouze subjekty podnikající v době předložení žádosti o
podporu v cestovním ruchu s podnikatelskou historií minimálně dva roky (není vyžadována
historie v oblasti CR).

Plzeň 2015, o.p.s. v současné době není způsobilým příjemcem, ale mohla by profitovat při předložení
a schválení žádosti úzce spolupracujících subjektů v regionu.
Projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost:
Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Zdůvodnění oblasti podpory:
Cílem globálního grantu je zvýšení kvality a rozšíření kapacity dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji,
zlepšení jeho odborného obsahu nárůstem počtu a zkvalitněním kompetencí lektorů, kteří další
vzdělávání realizují.
Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 3.2:
−
−
−
−
−

−

Vzdělávání pedagogů a lektorů škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících
v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů
pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích
modulů.
Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství.
Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a
metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro
udržitelný rozvoj).
Činnosti týkající se řízení projektu, vedení účetnictví či publicity nemohou být uvedeny jako
samostatné klíčové aktivity

Oprávnění předkladatelé žádosti o finanční podporu
• vzdělávací instituce (tj. právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání), včetně
právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském
rejstříku;
• vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;
• nestátní neziskové organizace založené nebo zřízené podle zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a
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doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění
pozdějších předpisů; které mají jako předmět činnosti zapsáno vzdělávání;
• hospodářská komora podle zákona č. 301/1992 Sb., o hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky;
• města, obce a svazky obcí, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
Oprávněnost žadatele:
•

•

•
•
•

sídlo žadatele je na území České republiky, pokud má žadatel sídlo na území hl. m. Prahy,
musí prokázat, že plánovaný projekt je zaměřen na území Plzeňského kraje a cílovou skupinu
v Plzeňském kraji;
v případě podnikajících subjektů, nestátních neziskových organizací, obecně prospěšných
společností, nadací a nadačních fondů, církví a náboženských společností musí žadatel
vykázat svou existenci alespoň po dobu tří uzavřených účetních období;
žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nepůsobí tedy pouze jako
prostředník;
žadatel je uveden ve výčtu oprávněných příjemců finanční pomoci této výzvy;
žadatel splňuje bod č. 1 uvedený v příloze č. 4 této výzvy, která se předkládá spolu se žádostí
o finanční podporu z OP VK.

Finanční rámec
Celková alokace 4. výzvy:

80 293 444,- Kč

a) omezení výše finanční podpory na 1 grantový projekt:
minimální částka na jeden projekt:
1 000 000,- Kč
maximální částka na jeden projekt:
10 000 000,- Kč
b) míra podpory
Výše finanční podpory na grantový projekt z OP VK může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů
projektu.
Termíny výzvy:
Vyhlášení výzvy: 26. 4. 2012
Příjem žádostí od 18. 5. 2012
Datum ukončení výzvy: 12. 7. 2012
Zde bylo řešeno, že by žadatelem byla spolupracující organizace, která by byla formálním nositelem
projektu, ta by poté poskytla 2 – 3 pracovní místa Plzni 2015, o.p.s., která by rovněž outsourcovala
veškeré služby, které by byly v rámci projektu řešeny.
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory: 5.1 Mezinárodní spolupráce
Specifické cíle jsou:
− Zvýšit efektivnost strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti;
− Rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti.
Vymezení inovace:
Inovace může představovat zcela nový přístup k řešené problematice, ale i využití určitých nástrojů či
postupů známých zatím pouze z jiné oblasti. Jedná se o dosud nepoužívaný, nový postup či přístup,
přidanou hodnotu k dosavadním produktům a službám na současném trhu.
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Inovace může být dosaženo např. zaměřením aktivit projektu na vývoj nových pracovních metod,
nástrojů a přístupů, resp. aplikace existujících metod, nástrojů a přístupů v nové oblasti.
Cílem projektu musí být vytvoření inovace, prokázání její funkčnosti a proveditelnosti, příprava jejího
systémového zavedení do praxe a pak samotné zavedení do praxe (alespoň formou pilotáže, tj.
ověření funkčnosti a vhodnosti inovace v malém měřítku). Neumožňuje-li charakter vytvářené inovace
její zavedení do praxe v průběhu projektu, je třeba tuto skutečnost řádně objasnit a zdůvodnit v
povinné příloze žádosti „Vstupní analýza“.
Podporované aktivity:
1) v rámci mezinárodní spolupráce vyvinout nebo do ČR přenést inovativní nástroje k řešení
problémů cílových skupin OP LZZ na trhu práce, tyto nástroje otestovat, zhodnotit jejich
uplatnitelnost v prostředí ČR, zavést je do praxe na místní, regionální nebo celostátní úrovni a
rozšířit získané know-how a výstupy projektu mezi relevantní klíčové aktéry v dané oblasti (tj. mezi
subjekty, které se zabývají obdobnou činností nebo pracují se stejnou cílovou skupinou);
2) sdílení zkušeností a znalostí mezi projekty s obdobnou tematikou.
Tematické sítě
Cílem tematické sítě je zaměřit se na již existující, v praxi úspěšně využívané nástroje. Má dojít k
výměně informací a know-how mezi subjekty v ČR a mezi zahraničními partnery, k jejich porovnání a
vyhodnocení a jejich propagaci s cílem dalšího rozšíření. Práce tematické sítě nespočívá nutně ve
vývoji inovací nebo přenosu a adaptaci zahraničních inovativních nástrojů – produktů.
Další informace a doporučení k tematickým sítím jsou popsány v příloze této výzvy „Tematické sítě doporučení“.
Podporované aktivity:
1) založení a/nebo rozvoj tematické sítě na základě sdílení zkušeností a dovedností se zahraničními
partnery;
2) výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi tuzemskou a zahraniční tematickou sítí;
3) šíření získaného know-how a výstupů projektu mezi relevantní klíčové aktéry v dané oblasti (tj.
mezi subjekty, které se zabývají obdobnou činností nebo pracují se stejnou cílovou skupinou).
Místní partnerství
Cílem místního partnerství je zlepšování kvality života v rámci konkrétní lokality prostřednictvím řešení
specifických problémů tohoto území, zlepšení koordinace politik a jejich přizpůsobení místním
podmínkám, příp. větší zapojení občanů a firem do plánování a realizace lokálních projektů. Místem
dopadu je jeden nebo dva kraje ČR. Místní partnerství propojuje relevantní partnery z neziskového
sektoru, veřejné správy a podnikatelské sféry. Pro místní partnerství platí totožná pravidla jako pro
všechna ostatní partnerství v OP LZZ.
Podporované aktivity:
1) založení a/nebo rozvoj místního partnerství na základě sdílení zkušeností a dovedností se
zahraničními partnery;
2) výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi místními partnerstvími v otázkách týkajících se
budování a managementu partnerství, specifických aktivit místních partnerství apod.
Cílové skupiny:
−
−
−
−
−
−

uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání;
osoby se zdravotním postižením – osoby, jejichž zdravotní postižení představuje určité
znevýhodnění ve vztahu k ostatním členům společnosti;
osoby s chronickým duševním onemocněním;
děti, mládež a mladí dospělí;
etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí – národnostní menšiny, které
setrvale a dlouhodobě žijí na území ČR;
imigranti a azylanti – skupina přistěhovalců v ČR, která zahrnuje nelegální imigranty, žadatele

Partnerství:
Každý projekt musí mít nejméně jednoho zahraničního partnera z členského státu EU.
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Další partneři mohou mimo EU pocházet i ze zemí Evropského sdružení volného obchodu (tj. Island,
Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko), vždy však musí být splněna podmínka partnerství s nejméně
jedním partnerem z členské země EU. Zahraniční partner je partnerem bez finančního příspěvku.
Jeho právní forma není nijak omezená (fyzická osoba/právnická osoba). Za zahraničního partnera
však nemůže být považován zahraniční dodavatel. Povaha právních vztahů mezi žadatelem a jeho
partnery nesmí být založena na poskytování služeb.
Realizace principu partnerství tak nesmí být v rozporu s příslušnými právními předpisy ČR, zejména
principu partnerství nesmí být zneužito k obcházení zákona o veřejných zakázkách.
Identifikační údaje a způsob zapojení zahraničního partnera do projektu je potřeba uvést do aplikace
Benefit7. Návod na jeho vyplnění naleznete na webových stránkách www.esfcr.cz. U zahraničního
partnera musí být prokázána přidaná hodnota mezinárodní spolupráce, což je součástí specifického
kritéria hodnocení „Kvalita a složení mezinárodního partnerství“ (viz příloha „Metodika hodnocení
specifických kritérií“). Žadatel doloží svůj záměr spolupracovat se zahraničním partnerem/-y formou
dopisu „Potvrzení záměru o spolupráci se zahraničním partnerem“ (tzv. „Letter of Intent“), který je
povinnou přílohou projektové žádosti. Úspěšní žadatelé budou mít před podpisem právního aktu o
financování z OP LZZ
povinnost doložit podepsanou Smlouvu o mezinárodní spolupráci. Oba uvedené dokumenty jsou k
dispozici na webových stránkách www.esfcr.cz.
Termíny výzvy:
Uzávěrka 3. kola je 29. 6. 2012 ve 12.00
Alokace na tyto výzvy:
591 045 635,- Kč
Do konce roku je předpoklad, že budou vyhlášeny následující výzvy k předkládání žádosti o
podporu.
http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory: 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
Specifické cíle jsou:
−

−

−

Podpora a rozvoj poradenských služeb a jejich aplikací, vedoucí k aktivizaci a motivaci k
vyhledávání zaměstnání a jeho udržení prostřednictvím nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti.
Podpora a rozvoj speciálních zaměstnaneckých nástrojů a opatření k realizaci nových cest k
začleňování a k návratu znevýhodněných osob na trh práce, k jejich sociální a pracovní
integraci.
Podpora tvorby a aplikace integrovaných programů pro skupiny znevýhodněné na trhu práce
založených na zapojení místních společenství a občanských iniciativ, sociálních partnerů a
podniků na všech úrovních.

Podporované aktivity:
−
−

podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k zaměstnání a
jeho udržení a k dalšímu profesnímu vzdělávání;
podpůrné služby (zejména poradenské služby, včetně bilanční diagnostiky, pracovní
diagnostiky, ergo-diagnostiky apod.) k usnadnění přístupu k zaměstnání a k jeho udržení a
přispění k průběhu a úspěšnému dokončení dalšího profesního vzdělávání;
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−

−

−

podpora tvorby a realizace komplexních programů zaměstnanosti za spolupráce místních
iniciativ, sociálních partnerů a dalších spolupracujících organizací s využitím nových a
netradičních metod podporujících zaměstnanost a zapojením doprovodných opatření;
podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů
zaměstnavatelům a tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin, včetně pracovních
míst na zkoušku, pro získání pracovních zkušeností (zejména pracovních dovedností a
návyků);
podpora udržitelnosti pracovních míst pro příslušníky cílové skupiny.

Oprávnění předkladatelé žádosti o finanční podporu
−
−
−

−

−

obce a organizace zřizované obcemi;
místní a občanské iniciativy - jedná se o místní partnerství (volná sdružení obcí, samospráv,
sociálních partnerů či neziskového sektoru);
nestátní neziskové organizace:
 občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů;
 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;
 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 sb., o církvích a
náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů;
vzdělávací a poradenské organizace:
 právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských
zařízení zapsaných ve školském rejstříku (včetně vysokých škol),
 fyzické osoby, které vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích nebo poradenských
služeb a které mají alespoň 1 uzavřené daňové období.

Cílové skupiny
Cílovou skupinou této oblasti podpory jsou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené. Cílová skupina je rozdělena do dvou podskupin – Přímá intervence a Intervence po
resocializaci.
Termín plánované výzvy
-

vyhlášení: květen (zatím nebylo vyhlášeno), uzávěrka: červenec
vyhlášení: prosinec, uzávěrka: únor 2013

OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Cíl podpory:
Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně
odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování
dostupnosti, kvality a kontroly služeb.
Podporované aktivity:
Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin:
 A. Podpora poskytování vybraných sociálních služeb poskytovaných na základě
oprávnění k poskytování sociálních služeb, které vzniká rozhodnutím o registraci v
souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
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Podporovány budou:
 služby sociální prevence a odborné sociální poradenství pro osoby, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění,
 služby sociální prevence a odborné sociální poradenství poskytované obětem trestné
činnosti, obětem domácího násilí, obětem obchodu s lidmi, osobám komerčně
zneužívaným,
 služby sociální prevence a odborné sociální poradenství pro osoby opouštějící zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící vězení.
 služby následné péče poskytované osobám závislým na návykových látkách, které
absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo
se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.
 B. Podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo
přímou pomoc cílovým skupinám s důrazem především na:












programy prevence sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality,
programy získávání základních sociálních a profesních dovedností,
programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení,
programy pro osoby opouštějící vězení,
programy pro osoby ve výkonu trestu s cílem přípravy jejich návratu do společnosti a na
trh práce,
programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi (včetně
patologického hráčství) nebo závislé na návykových látkách,
programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním
onemocněním,
programy finanční gramotnosti a prevence pro osoby ohrožené předlužeností (včetně
poradenství),
probační programy, kterým byla udělena řádná akreditace a jsou zapsány v seznamu
vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR ve smyslu § 17 zákona č. 218/2003 Sb., o
odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně
některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),
osoby pečující o osobu blízkou, včetně podpory aktivit poskytovatelů sociálních služeb,
které vedou ke zvýšení využívání sdílené péče, tj. kombinaci neformální péče
(poskytované osobami pečujícími o osobu blízkou) a péče poskytované poskytovateli
sociálních služeb.

Oprávnění předkladatelé žádosti o finanční podporu
−
−
−

−

kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti,
obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti,
nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti:
 občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů,
 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a
náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín plánované výzvy
-

vyhlášení: červenec, uzávěrka: říjen

OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
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Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Cíl podpory:
Zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím
efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
Podporované aktivity:

−

Motivační aktivity - pro zvýšení orientace v požadavcích trhu práce a v požadavcích volných
pracovních míst na trhu práce. Jedná se také o motivační aktivity při přípravě k zařazení do
rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včetně obnovení pracovních
návyků, které podporují motivaci a aktivizaci cílové skupiny k zaměstnání a jeho udržení.

−

Poradenské činnosti a poradenské programy – rozvoj a podpora poradenských činností a
poradenských programů, které jsou poskytovány za účelem zjišťování a posouzení
osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro
zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním
postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

−

Bilanční a pracovní diagnostika – podpora souladu mezi schopnostmi, vzdělávacím a
pracovním potenciálem jednotlivce a reálností jeho uplatnění na trhu práce.

−

Rekvalifikace – rozvoj a podpora osob při získávání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření
nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za
rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která
doposud žádnou kvalifikaci nezískala.

−

Zprostředkování zaměstnání - podpora činností, které souvisejí s:
 vyhledáváním zaměstnání pro fyzickou osobu, která se uchází o práci, a s
vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly (§ 14
odstavec 1 písmeno a) zákona 435/2004 Sb.);
 poskytováním poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí (§14
odstavec 1 písmeno c) zákona 435/2004 Sb.).

−

Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů
zaměstnavatelům – podpora vytváření nových pracovních míst pro příslušníky cílové skupiny
nebo umístění příslušníků cílové skupiny na volná pracovní místa, a to u žadatele,
projektového partnera či jiného zaměstnavatele.

−

Zajištění odborné praxe pro příslušníky cílových skupin pro získání pracovních zkušeností,
dovedností a návyků. Odborná praxe musí být součástí rekvalifikace a musí být prováděna v
zařízení zaměstnavatelů.

−

Doprovodná a podpůrná opatření v podobě:
 příspěvků na péči o osobu blízkou (hlídání dětí, péče o zdravotně postižené);
 příspěvků na veřejnou dopravu, popř. osobní dopravu z důvodů vyššího stupně
zdravotního postižení;
 ubytování a stravování účastníků projektu;
 příspěvků na doprovod;
 náhrady rodičovského příspěvku;
 příspěvků na zdravotní průkazy;
a dalších doprovodných aktivit, které umožňují začlenění na trh práce.

Oprávnění předkladatelé žádosti o finanční podporu
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−

−

−

Vzdělávací a poradenské instituce:
 právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských
zařízení zapsaných ve školském rejstříku (včetně vysokých škol),
 fyzické osoby, které vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích nebo poradenských
služeb (CZ-NACE v kategorii 78 či 85) a které prokážou svou historii minimálně po dobu 1
roku ke dni vyhlášení výzvy. Tyto subjekty musí vedle dokladů k prokázání právní subjektivity
(viz D1 Příručka pro žadatele z OP LZZ) předložit poslední platné daňové přiznání ověřené
místně příslušným finančním úřadem a přílohu účetní závěrky, kterými doloží převažující
předmět činnosti v oblasti vzdělávání či poradenství (netýká se škol zapsaných ve školském
rejstříku a vysokých škol).
Organizace sociálních partnerů – jedná se o sociální partnery definované Radou hospodářské
a sociální dohody ČR a jejich členské základny, tj. Českomoravská konfederace odborových
svazů, Asociace samostatných odborů, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
Nestátní neziskové organizace:
 občanská sdružení (dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů),
 obecně prospěšné společnosti (dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech),
 církevní právnické osoby (dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských
společnostech),
které prokážou svou historii minimálně po dobu 1 roku ke dni vyhlášení výzvy.

Termín plánované výzvy
-

vyhlášení: listopad, uzávěrka: únor 2013
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