Výzva 03_17_075
Příloha č. 2 – Vymezení cílových skupin
Výzva k předkládání žádostí o podporu vymezuje kategorie osob, které bude možno projekty
podpořit. Vždy se však musí jednat o uchazeče vedené v evidenci Úřadu práce ČR
dle Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebo o osoby neaktivní, tj. osoby
v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (ani nevykonávají samostatně výdělečnou
činnost) ani nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce ČR jako uchazeč o zaměstnání)
a zároveň se nejedná o osoby soustavně se připravující na budoucí povolání či osoby
pobírající starobní důchod. Osoby z cílové skupiny A. Osoby s nízkou úrovní kvalifikace
(stupeň ISCED 0-2) mohou splňovat charakteristiku zájemce o zaměstnání dle vymezení
zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. U cílových skupin
kategorie B, C a D není výzva určena zájemcům o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR
dle Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Níže je uvedeno základní vymezení jednotlivých, výzvou podporovaných, cílových skupin.
Jedná se o minimální znaky, které musí zvolené cílové skupiny splňovat (žadatel si však
může stanovit další charakteristiky). Z hlediska potřebnosti projektu by žadatel měl v žádosti
i v přiložené analýze potřeb cílovou skupinu jasně specifikovat a uvést, z jakého důvodu je
potřeba konkrétní cílovou skupinu podpořit, příčiny jejího znevýhodnění a navržené nástroje,
které budou v projektu pro změnu situace cílové skupiny použity. Žadatel by v tomto kontextu
měl též zohlednit vlastní analýzu poptávky na trhu práce v daném regionu.
Důležité! Žadatel je oprávněn v rámci této výzvy předložit projektovou žádost zaměřenou
pouze na jeden segment cílových skupin (A, B, C či D) z níže uvedeného výčtu.
Vzhledem k dílčím alokacím nejsou povoleny kombinace dvou a vícera segmentů A, B, C, D.

A. Osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0-2)1
Osoby, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze primární či nižší
sekundární vzdělání (stupeň ISCED 0 – 2). Osoby z této skupiny mohou splňovat
charakteristiku zájemce o zaměstnání dle vymezení zákona č. 435/2004 Sb.
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

B. Osoby zvláště ohrožené na trhu práce
Žadatel si v systému MS2014+ v rámci segmentu B vybere z níže jmenovaných z cílových
skupin:
 Národnostní menšiny
Národnostní menšina je společenství občanů ČR žijících na území současné ČR,
kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem,
jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují
vůli být považováni za národnostní menšinu. Příslušníkem národnostní menšiny je
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Podrobnější informace ke kategoriím ISCED viz např. http://www.naep.cz/image/contentmanagement/ISCED%20klasifikace%20vzdelavani.pdf

občan ČR, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován
za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné
národnosti.


Imigranti a azylanti
Skupina přistěhovalců v ČR, která zahrnuje žadatele o azyl, uznané azylanty, cizince
s uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů, dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR.



Osoby v nebo po výkonu trestu
- osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, resp. osoby před propuštěním
z výkonu trestu odnětí svobody, pro účely této výzvy se osoby ve výkonu
trestu považují za neaktivní osoby;
- osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody.



Osoby opouštějící institucionální zařízení
- osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
V rámci této cílové skupiny je možné rovněž podpořit osoby soustavně se připravující
na výkon budoucího povolání, které jsou v posledním ročníku/semestru vzdělávání
či profesní přípravy. U těchto osob musí být případná praxe zajišťovaná z projektu
poskytována výhradně nad rámec praktického vyučování zajišťovaného školou a je
též vyloučena podpora kariérového poradenství z důvodu překryvu s podporou
z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 2014-2020.



Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi2
Pro účely výzvy č. 75 se za tuto cílovou skupinu považují pouze osoby, které jsou
nebo byly ve stavu závislosti, kdy se bez dané látky, aktivity nebo osoby nedokáží
obejít (např. závislost na návykové látce, na hazardních hrách apod.). Cílovou
skupinou by měly být především osoby, které lze zařadit do programů zaměstnanosti
po předchozích resocializačních aktivitách zajištěných v rámci jiných programů
a projektů.

C. Osoby se zdravotním postižením
Osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož
dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.
Do kategorie osob se zdravotním postižením patří v souladu s § 67 zákona č. 435/2004 Sb.
fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány a) invalidními ve třetím
stupni), b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, c) zdravotně znevýhodněnými. Do této
kategorie patří také fyzické osoby, které byly uznány Úřadem práce ČR zdravotně
znevýhodněnými, a rozhodnutí nepozbylo platnosti.
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Osoby ohrožené domácím násilím jsou do názvu cílové skupiny vloženy pouze za účelem shody s názvem
cílové skupiny, který mohou žadatelé vybrat v MS 2014+ při vyplňování projektové žádosti.

Vzhledem k tomu, že skupina osob zdravotně postižených je vnitřně značně heterogenní, je
nezbytné, aby žadatel konkrétně specifikoval, o jaké osoby se bude jednat (druh zdravotního
postižení či znevýhodnění) a podle typu a stupně jejich postižení přizpůsobil také příslušné
klíčové aktivity projektu.

D. Osoby dlouhodobě nezaměstnané
Žadatel si v systému MS2014+ v rámci segmentu D vybere z níže jmenovaných cílových
skupin:
 Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 a více let3
Osoby, které jsou vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání
nepřetržitě déle než 5 měsíců a které jsou zároveň ve věku 55-64 let včetně.


Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR nepřetržitě déle než 1 rok a uchazeči
o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech
souhrnné délky 12 měsíců.

Informace k analýze potřeb cílové skupiny
Povinnou přílohou žádosti o podporu je Analýza potřeb cílové skupiny. Analýza nemá
závazně stanovenou formu (pouze rozsah v maximální délce 10 stran), měla by
však obsahovat zejména následující informace:
 analýza poptávky a potřeb na pracovním trhu v daném regionu
 zdůvodnění volby dané cílové skupiny
 vymezení a specifika zvolené cílové skupiny
 popis a zdůvodnění znevýhodnění cílové skupiny
 specifika cílové skupiny s ohledem na region realizace projektu včetně kvantitativního
vyjádření její velikosti
 způsob kontaktování a zapojení cílové skupiny do projektu
 volba a skladba klíčových aktivit s ohledem na cílovou skupinu
 přizpůsobení klíčových aktivit projektu situaci a stavu dané cílové skupiny
 způsob zajištění individuálního přístupu a zohlednění specifických potřeb cílové
skupiny
 popis zkušeností žadatele se zvolenou cílovou skupinou
 indikativní seznam potenciálních zaměstnavatelů
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Upozornění: V MS 2014+ je název této cílové skupiny zkrácen na „Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců“.

