Výzva 03_16_068
Příloha č. 4 – Zdůvodnění dílčích alokací a postup v rámci
hodnocení
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování) činí 300 000 000 Kč.
V rámci této celkové alokace výzvy jsou vymezeny dílčí alokace pro následující cílové
skupiny, na které budou projekty zaměřeny:
A. Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě:
50 000 000 Kč;
B. Národnostní menšiny:
50 000 000 Kč
C. Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané:
100 000 000 Kč
D. Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce:
100 000 000 Kč
I. Zdůvodnění pořadí a dílčích alokací
Pořadí cílových skupin bylo zvoleno s ohledem na potřebu zajištění podpory pro cílové
skupiny s výrazným hendikepem na trhu práce, které byly v dosud podpořených
a předložených soutěžních projektech IP 1.1 zastoupeny v relativně menším množství.
Výše dílčích alokací jsou
A. Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě:
50 000 000 Kč;
Cílová skupina je ve výzvě č. 68 specificky vymezena s požadavkem na kumulaci dalších
významných hendikepů, např. délku nezaměstnanosti, nízkou kvalifikaci, zdravotní
postižení, příslušnost k národnostní menšině (viz vymezení v Příloze výzvy č. 3).
Vzhledem k relativně nízkému početnímu zastoupení podaných a realizovaných projektů
na takto vymezenou cílovou skupinu ve výzvě č. 53 (16 podaných projektů) je podpora
ve výzvě č. 68 posílena vyčleněním alokace a umístěním na první místo ze čtyř cílových
skupin. Cílová skupina NEETS je v rámci výzvy č. 68 podpořena také s ohledem
na skutečnost, že část NEETs není registrováno na ÚP ČR, a proto je vhodné jejich
podporu začlenit do výzvy podporující účastníky mimo registraci na ÚP ČR. Potřeba
podpory NEETS je dána rovněž situací na trhu práce a nutností zahájení podpory co
nejdříve s ohledem na vážné důsledky spočívající především v dlouhodobé
nezaměstnanosti (NEETs v ČR jsou ohroženi sociálním vyloučením 3x více než zbytek
populace), pokud tato cílová skupina zůstane nepodchycena. Výše alokace byla zvolena
s ohledem na podíl početního zastoupení v populaci v porovnání s ostatními cílovými
skupinami výzvy.
Zdroj dat: Labour Force Survey (LFS, 2013) a Exploring the diversity of NEETs: Country profiles
(Eurofound, 2016)
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B. Národnostní menšiny:
50 000 000 Kč
Situace národnostních menšin (zejména romské) je v oblasti zaměstnanosti dlouhodobě
nepříznivá a je jedním z faktorů, které způsobují ekonomickou a sociální marginalizaci.
Ze všech předložených projektů do výzev č. 40 a 53 (651 projektů) představovaly
projekty pro národnostní menšiny pouze 3 %. Vzhledem k dlouhodobě vysoké míře
nezaměstnanosti mezi příslušníky národnostních menšin, k sociokulturnímu
znevýhodnění a k relativně nízkému početnímu zastoupení podaných a realizovaných
projektů na takto vymezenou cílovou skupinu na IP 1.1 OPZ je podpora ve výzvě č. 68
posílena vyčleněním alokace a umístěním na druhé místo ze čtyř cílových skupin.
Zdroj: Analýza sociálně vyloučených lokalit (MPSV, 2015), Strategie romské integrace 2020

C. Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané:
100 000 000 Kč
Vzhledem k současné situaci na trhu práce, kdy je úroveň celkové míry
nezaměstnanosti relativně nízká a její významný podíl připadá na osoby dlouhodobě
nezaměstnané (42 %), je část alokace určena na tuto cílovou skupinu. Výše alokace
a pořadí mezi cílovými skupinami bylo zvoleno s ohledem na početní zastoupení
v populaci a množství předložených projektů na tuto cílovou skupinu ve výzvě č. 53
v porovnání s ostatními cílovými skupinami výzvy (9 %).
Zdroj: Statistika ÚP ČR k červnu 2016

D. Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce:
100 000 000 Kč
Část alokace výzvy je určena osobám s kumulací dvou hendikepů na trhu práce
spočívající ve věku 50 a více let, nízké úrovni kvalifikace či zdravotním postižení.
Uvedené skupiny jsou významně zastoupeny ve struktuře uchazečů o zaměstnání osoby
ve věku 50 a více let činí 41 % ze všech uchazečů, osoby s nízkou úrovní kvalifikace
31 % a osob se zdravotním postižením či znevýhodněním 15 %. V případě kumulace
těchto hendikepů se možnost uplatnění na trhu práce výrazně snižuje. Výše alokace
a pořadí mezi cílovými skupinami bylo zvoleno s ohledem na početní zastoupení
v populaci a množství předložených projektů na tuto cílovou skupinu ve výzvě č. 53
v porovnání s ostatními cílovými skupinami výzvy.
Zdroj: Statistika ÚP ČR k červnu 2016
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II. Postup pro hodnocení žádostí o podporu při projednávání ve výběrové komisi
Výběrová komise projedná seznam žádostí o podporu v členění dle segmentů – cílových
skupin. Žádosti o podporu budou seřazeny dle segmentů cílových skupin a v rámci těchto
segmentů dle výsledků ve věcném hodnocení.
V případě, že dílčí alokace daného segmentu nebude moci být plně využita (např. z důvodu
malého zájmu žadatelů či nedostatečné kvality žádostí o podporu), bude nevyužitá dílčí
alokace přidělena na žádosti o podporu do segmentů v pořadí dle cílových skupin, tj. A, B, C
a D.
Seznam žádostí bude projednán v pořadí dle cílových skupin, tj. A, B, C a D
dle následujícího postupu:
1. Výběrová komise projedná žádosti v segmentu A a doporučí k financování žádosti
do výše dílčí alokace pro segment A.
2. V případě, že nebudou využity prostředky v segmentu A, budou prostředky přiděleny
na žádosti v segmentu B.
3. Výběrová komise projedná žádosti v segmentu B a doporučí k financování žádosti
do výše dílčí alokace pro segment B případně navýšené o volné prostředky
ze segmentu A dle bodu 2).
4. V případě, že nebudou využity prostředky v segmentu B, budou tyto prostředky
přiděleny na žádosti v segmentu A. Pokud v segmentu A již nebude možné využít
prostředky na další žádosti, budou tyto prostředky přiděleny na segment C.
5. Výběrová komise projedná žádosti v segmentu C a doporučí k financování žádosti
do výše dílčí alokace pro segment C případně navýšené o volné prostředky
ze segmentu B dle bodu 4).
6. V případě, že nebudou využity prostředky v segmentu C, budou tyto prostředky
přiděleny na žádosti v segmentu A. Pokud v segmentu A již nebude možné
prostředky na další žádosti využít, budou prostředky přiděleny na segment B. Pokud
ani v segmentu B již nebude možné prostředky na další žádosti využít, budou
prostředky přiděleny na segment D.
7. Výběrová komise projedná žádosti v segmentu D a doporučí k financování žádosti
do výše dílčí alokace pro segment D případně navýšené o volné prostředky
ze segmentu C dle bodu 6).
8. V případě, že nebudou využity prostředky v segmentu D, budou tyto prostředky
přiděleny na žádosti v segmentu A. Pokud v segmentu A již nebude možné
prostředky na další žádosti využít, budou prostředky přiděleny na segment B. Pokud
ani v segmentu B již nebude možné prostředky na další žádosti využít, budou
prostředky přiděleny na segment C. Pokud ani v segmentu C již nebude možné
prostředky na další žádosti využít, zůstane výzva nedočerpána a zbylé prostředky
budou využity do další výzvy pro předkládání žádostí.
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