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Publikace Operaþní programy v kostce vám nabízí PRåQRVt nahlédnout do aktuálních operaþních
programĤ Evropského sociálního fondu (ESF).
Její ambicí není komplexní a detailní pĜedstavení
tČchto programĤ, ale poskytnutí struþného pĜehledu o PRåQRstech, které tyto programy nabízejí, a podnícení vašeho zájmu o nČ. V roce 2007
byly slavnostnČ vyhlášeny tĜi operaþní programy,
jejichå prostĜednictvím putují do ýeské republiky
evropské peníze pro programové období 2007–
2013. Jedná se o: Lidské zdroje a zamČstnanost,
VzdČlávání pro konkurenceschopnost a Praha –
Adaptabilita, díky kterým mohou þeští åadatelé
získat z Evropské unie aå 3,8 mld. EUR (spolu
s nezbytným spolufinancováním ze státního rozpoþtu se jedná celkem o 4,4 mld. EUR).
Díky tČmto programĤm je moåné podpoĜit širokou
škálu aktivit v rámci projektĤ, které mĤåete realizovat právČ vy!

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
ESF je nejstarší ze strukturálních fondĤ
Evropské unie, který existuje MLå více QHå 50
let. ýeská republika se podílí na vyuåtYání prostĜedkĤ z tohoto fondu od svého vstupu do EU
v roce 2004, a to nejdĜíve ve zkráceném programovém období v letech 2004–2006 a nyní v období
2007–2013. ESF je stČåejním finanþním nástrojem
pro realizaci strategie zamČstnanosti. Z toho plyne
i jeho hlavní poslání: rozvíjet zamČstnanost, sniåovat nezamČstnanost a podporovat sociální zaþleĖování osob a rovné pĜíleåitosti se zamČĜením
na rozvoj trhu práce a lidských zdrojĤ.
V centru pozornosti ESF jsou lidé a snaha
pomoci jim lépe se pĜizpĤsobit mČnícím
se podmínkám na trhu práce.

Cíle ESF:
 rovné pĜtOHåLWRVWLQDWUKXSUiFH
 zlepšování pĜístupu ke vzdČlávání
a zamČstnání,
 zvyšování kvality a dostupnosti poradenVNêFKVOXåHE
 SURIHVQtUR]YRMOLGtYNDåGpPYČku, celoåLYRWQtY]GČlávání,
 pomoc nezamČstnaným a lidem ze znevýhodnČných sociálních skupin pĜi vstupu
na trh práce,
 zavádČní moderních zpĤsobĤ organizace
práce a podnikání.
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Globálním cílem OP LZZ pro období 2007–2013 je
„Zvýšit zamČstnanost a zamČstnatelnost lidí v ýR
na úroveĖ prĤmČru 15 nejlepších zemí EU“.
SPECIFICKÉ CÍLE:
1. Zvýšení adaptability zamČstnancĤ a zamČstnavatelĤ.
2. Zlepšení pĜístupu k zamČstnání a prevence nezamČstnanosti.
3. Posílení integrace osob RKURåHQých sociálním
vylouþením nebo sociálnČ vylouþených.
4. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veĜejné správy a veĜejných sluåeb.
5. ZintenzivnČní mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojĤ a zamČstnanosti.
HORIZONTÁLNÍ TÉMATA:
Globální a specifické cíle OP LZZ úzce souvisejí s tzv. horizontálními tématy, která jdou napĜíþ
všemi operaþními programy ESF a mČla by být
respektována všemi åadateli o finanþní podporu.
Jedná se o dvČ horizontální témata:
 rovné pĜíOHåLtosti,
 XGUåLtelný rozvoj.
PRINCIPY:
V rámci OP LZZ budou rovnČå uplatĖovány principy, které se osvČdþily ve zkráceném programovém období 2004–2006 v programu Iniciativy
Spoleþenství EQUAL (CIP EQUAL). V rámci jednotlivých oblastí podpory bude zvláštní pozornost
vČnována principĤm:
 INOVATIVNOST,
 PARTNERSTVÍ,
 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE.

ALOKACE:
Celková alokace na OP LZZ pro období 2007–
2013 þiní 2,1 mld. €, coå pĜedstavuje cca 7 %
všech finanþních prostĜedkĤ fondĤ EU urþených
pro ýR. Míra spolufinancování OP LZZ z ESF
dosáhne 85 %, zbývajících 15 % bude hrazeno
ze státního rozpoþtu ýR. ProstĜedky bude moåné
þerpat do konce roku 2015.
PRIORITNÍ OSY:
OP LZZ obsahuje 5 prioritních os rozdČlujících
program na tematické celky. Ty jsou dále konkretizovány prostĜednictvím oblastí podpor, které
vymezují, jaké typy aktivit mohou být podpoĜeny
a na jaké cílové skupiny mohou být zamČĜeny.
Jednotlivé prioritní osy OP LZZ jsou v souladu se
specifickými cíli programu.

PRIORITNÍ OSA 1

t ADAPTABILITA
Adaptabilita je zamČĜena na pĜedcházení nezamČstnanosti prostĜednictvím podpory investic do
rozvoje lidských zdrojĤ ze strany podnikĤ a organizací, rozvoje odborných znalostí, kvalifikací
a kompetencí zamČstnancĤ a zamČstnavatelĤ,
vytváĜení a zavádČní moderních systémĤ Ĝízení
a rozvoje lidských zdrojĤ a rozvoje specifických
sluåeb v oblasti zamČstnanosti, odborné pĜípravy
a podpory zamČstnancĤ v souvislosti s restrukturalizací podnikĤ a odvČtví.
OBLAST PODPORY
ŠENÍ ADAPTABILITY
ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI
PODNIKŮ
Tato oblast podpory pĜispívá ke zvyšování úrovnČ
odborných znalostí, dovedností a kompetencí zamČstnancĤ a zamČstnavatelĤ.
Cílovými skupinami jsou zamČstnanci a zamČstnavatelé podnikatelských i nepodnikatelských
subjektĤ mimo institucí veĜejné správy.
PĜíjemci podpory dané oblasti mohou být zamČstnavatelé, vzdČlávací a poradenské instituce, profesní a podnikatelská sGUXåHQí, organizace sociálních partnerĤ, Ministerstvo práce a sociálních
vČcí, Ministerstvo prĤmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví, pĜípadnČ další ministerstva
a jimi zĜizované organizace.
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OBLAST PODPORY
ŠENÍ ADAPTABILITY
ZAMĚSTNANCŮ RESTRUKTURALIZOVANÝCH
PODNIKŮ
Tato oblast podpory je zamČĜena na zvýšení
adaptability zamČstnancĤ RKURåHQêch nezamČstnaností a zamČstnavatelĤ restrukturalizovaných
podnikĤ.
Cílovými skupinami jsou zamČstnanci podnikĤ
pĤsobících v oborech a odvČtvích, které procházejí strukturálními zmČnami a jejicKå zamČstnanci
jsou RKURåHQL nezamČstnaností.
PĜíjemci podpory dané oblasti mohou být vzdČlávací a poradenské instituce, profesní a podnikatelská VGUXåHQí, úĜady práce a Ministerstvo práce
a sociálních vČcí.

PRIORITNÍ OSA 2

t AKTIVNÍ POLITIKY TRHU PRÁCE
Aktivní politiky trhu práce jsou zamČĜeny na zlepšení
pĜístupu k zamČstnání, na trvalé zaþlenČní osob hledajících zamČstnání a na prevenci nezamČstnanosti, zejména dlouhodobé nezamČstnanosti a nezamČstnanosti skupin znevýhodnČných na trhu práce.
POSÍLENÍ AKTIVNÍCH
OBLAST PODPORY
POLITIK ZAMĚSTNANOSTI
Realizace této oblasti podpory má pĜispČt ke
zvýšení zamČstnatelnosti nezamČstnaných osob
nebo osob ohroåených na trhu práce prostĜednictvím efektivního a cíleného vyuåití nástrojĤ
a opatĜení aktivní politiky zamČstnanosti.
Cílovými skupinami jsou uchazeþi o zamČstnání
a zájemci o zamČstnání. Podpora bude zamČĜena zejména na osoby, kterým se vČnuje zvýšená
péþe pĜi zprostĜedkování zamČstnání a které jsou
ohroåeny dlouhodobou nezamČstnaností nebo
jsou MLå dlouhodobČ nezamČstnané.
PĜíjemci podpory dané oblasti mohou být, vzdČlávací a poradenské instituce, organizace sociálních partnerĤ, nestátní neziskové organizace,
úĜady práce a Ministerstvo práce a sociálních
vČcí.
OBLAST PODPORY
TUCÍ A ZAVEDENÍ SYSTÉMU KVALITY SLUŽEB
ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH ROZVOJ
Tato oblast podpory se zamČĜuje na zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality sluåeb poskytovaných institucemi sluåeb zamČstnanosti.
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Cílovými skupinami jsou instituce veĜejných sluåeb zamČstnanosti a jejich pracovníci, spolupracující organizace a jejich pracovníci a sociální
partneĜi, jejich organizace a jejich zamČstnanci.
PĜíjemcem podpory dané oblasti mĤåe být Ministerstvo práce a sociálních vČcí.

PRIORITNÍ OSA 3

t SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Sociální integrace a rovné pĜíleåitosti je zamČĜena
pĜedevším na pomoc osobám ohroåeným sociálním
vylouþením nebo osobám sociálnČ vylouþeným, a to
formou pĜímé podpory tČchto osob i formou zvyšování kvality a dostupnosti sociálních sluåeb pro tyto
osoby vþetnČ posilování místních partnerství. Podporována jsou také opatĜení vedoucí ke zvyšování
zamČstnatelnosti tČchto osob a opatĜení smČĜující
k lepší sluþitelnosti rodinného a profesního åivota.
V rámci tohoto cíle jsou podporovány rovnČå aktivity
zamČĜené na prosazování rovných pĜíleåitostí åen
a muåĤ na trhu práce. Zvláštní pozornost je vČnována pĜíslušníkĤm romských komunit a migrantĤm
a dalším skupinám z odlišného sociokulturního prostĜedí.
OBLAST PODPORY
PODPORA SOCIÁLNÍ
INTEGRACE A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Tato oblast podpory pĜispČje k sociálnímu zaþleĖování sociálnČ vylouþených osob a osob RKURåHQêch
sociálním vylouþením, vþetnČ odstraĖování bariér v jejich pĜístupu ke vzdČlávání a k zamČstnání,
cestou zajištČní a zvyšování dostupnosti, kvality
a kontroly sluåeb.
Cílovými skupinami jsou na jedné stranČ osoby sociálnČ vylouþené nebo ohroåené sociálním vylouþením, na stranČ druhé organizace a subjekty poskytující sociální sluåby.
PĜíjemci podpory dané oblasti mohou být kraje,
obce, organizace zĜízené kraji a obcemi, nestátní
neziskové organizace, poskytovatelé sociálních sluåeb, zamČstnavatelé a vzdČlávací instituce a dále
Ministerstvo práce a sociálních vČcí, Ministerstvo
vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, orgány státní
správy, organizaþní sloåky státu a pĜíspČvkové organizace státu.
OBLAST PODPORY
PODPORA SOCIÁLNÍ
INTEGRACE PŘÍSLUŠNÍKŮ ROMSKÝCH LOKALIT
Cílem této oblasti podpory je sociální zaþleĖová-

ní pĜíslušníkĤ sociálnČ vylouþených romských
komunit zajištČním dostupnosti, kvality a kontroly
VOXåHE, vþetnČ odstraĖování EDULpU v pĜístupu ke
vzdČlávání a k zamČstnání a v pĜístupu k investiþní
podpoĜe.
Cílovými skupinami jsou ]HMPpQD pĜíslušníci sociálnČ vylouþených romských lokalit a poskytovatelp
sociálních VOXåHE.
PĜíjemci podpory GDQp REODVti mohou Eêt kraje,
REFH, organizace zĜí]HQp kraji a REFHPL, nestátní
neziskovp organizace, poskytovatHOp sociálních
sluåHE, zamČstnavatHOp a vzdČlávací instituce
a dále Ministerstvo práce a sociálních vČcí, ÚĜad
vlády, orgány státní správy, organizaþní sORåky státu a pĜíspČYNRYp organizace státu.
OBLAST PODPORY
INTEGRACE SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÝCH SKUPIN NA TRHU PRÁCE
Tato REODVt podpory je zamČĜena na posílení pracovní integrace osRE ohroåených sociálním vylouþením a odstraĖování EDULpU znesnadĖujících jejich
rovnocenný vstup na trh práce.
Cílovou skupinou jsou RVRE\ dlouhodoEČ vyþlenČQp z trhu práce.
PĜíjemci podpory GDQp REODVti mohou Eêt mČsta,
REFH, místní a oEþansNp iniciativy, nestátní nezisNRYp organizace a vzdČlávací a poradenskp organizace.
OBLAST PODPORY

PŘÍLEŽITOSTI ŽEN

HO A RODINNÉHO ŽIVOTA
Tato REODVt podpory pomáhá prosazovat naplĖování principu rovných pĜíOHåLtostí åen a muåĤ na trhu
práce a vytváĜení podmínek pro soulad URGLQQpKo
a pracovního åLYRta.
Cílovými skupinami jsou pĜedevším åeny RKURåHQp
na trhu práce, PXåL v REGREQp situaci jako åeny s
malými dČtmi, rodiþe s dČtmi, rodiþe samoåivitHOp/
VDPRåLvitelky a RVRE\ peþující o ]iYLVOp þleny rodiny. Dále sem patĜí zamČstnavatHOp a organizace
prosazující rovnoVWåen a muåĤ.
PĜíjemci podpory GDQp REODVti mohou Eýt zamČstnavatHOp, výzNXPQp a vzdČlávací instituce, právQLFNp RVRE\ pĤVREící ve vzdČlávání a NDULpURYpm
poradenství, územní samosprávQp celky a úĜady
samosprávných celkĤ, jejich orgány a jimi zĜízenp
QHER ]DORåHQp organizace, orgány státní správy a
jimi zĜL]RYDQp organizace a pĜíspČvkRYp organiza-

ce státu, poskytovatHOp sluåHE ppþe o dČti, nestátní
neziskovp organizace, RGERURvp organizace a sociální partneĜi a Ministerstvo práce a sociálních vČcí.

PRIORITNÍ OSA 4

t VEŘEJNÁ SPRÁVA A VEŘEJNÉ SLUŽBY

VeĜejná správa a veĜHMQp sluåEy jsou naplĖovány
prostĜednictvím intervencí zamČĜených na zvýšení
institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti veĜHMQp správy a veĜejných VOXåHE.
Podpora je zamČĜena jak na modernizaci orgánĤ
ústĜední státní správy, tak na modernizaci územní
veĜHMQp správy. Pozornost je vČnována rovnČå realizaci aktivit a aplikaci nástrojĤ zvyšujících kvalitu
a dostupnost veĜejných sluåHE, participaci oEþanĤ
na místním veĜHMQpP åLYRtČ a v neposlední ĜadČ
i etickým standardĤm ve veĜHMQp správČ.
OBLAST PODPORY
NÁLNÍ KAPACITY A EFEKTIVNOSTI STÁTNÍ SPRÁVY
Tato REODVt podpory se zamČĜuje na modernizaci
veĜHMQp správy a posílení rozvoje lidských zdrojĤ
prostĜednictvím zvyšování kvality regulace, vzdČlávání, Ĝízení a komunikace ve správních úĜadech
a v úĜadech územních samosprávných celkĤ.
Cílovými skupinami jsou správní úĜady, jimi zĜizRYDQp organizace a jejich zamČstnanci, územní
samosprávQp celky, jimi zĜizovDQp organizace
a jejich zamČstnanci, politici územních samosprávných celkĤ vþetnČ volených zastupitelĤ územních
samosprávných celkĤ.
PĜíjemci podpory GDQp REODsti mohou Eýt REce,
kraje a organizace jimi zĜizovDQp, svazky a sdruåení REcí, správní úĜady ýR (zHMPpQD ministerstva),
justice, organizace zĜízHQp Ministerstvem zdravotnictví, Hasiþský záchranný sERU ýR, Policie ýR.

PRIORITNÍ OSA 5

t MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Mezinárodní spolupráce je zamČĜena na podporu
mezinárodní spolupráce v rámci rozvoje lidských
zdrojĤ mezi projekty v rĤzných þlenských státech
EU, mezi skupinami aktprĤ zamČĜených na specifickou SUREOHPDtiku, mezi aktpU\ ze spoleþQp regionální REODVti s aktpU\ v dalších REODstech a mezi
národními organizacemi v nČkolika þlenských státech EU.
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OBLAST PODPORY 5.1
Tato oblast podpory pĜispívá k zintenzivnČní
mezinárodní spolupráce a rozvoji partnerství,
paktĤ a iniciativ v oblasti rozvoje lidských zdrojĤ
a zamČstnanosti.
Cílovými skupinami jsou instituce odpovČdné
za pĜíslušné politiky a dále instituce podílející
se na implementaci OP LZZ a jejich zamČstnanci, ústĜední orgány státní správy, úĜady práce, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace,
nestátní neziskové organizace, sociální partneĜi, výzkumné a vzdČlávací instituce a místní
partnerství.
PĜíjemci podpory dané oblasti mohou být obce,
kraje a jimi zĜizované organizace, nestátní neziskové organizace, sociální partneĜi, výzkumné a vzdČlávací instituce, místní partnerství,
sociální podniky, ústĜední orgány státní správy,
úĜady práce, implementaþní struktura OP LZZ.

TYPY PROJEKTŮ:
Finanþní prostĜedky z OP LZZ lze získat pĜedORåHQím projektových åádostí v rámci vyhlašovaných výzev. Rozlišujeme dva typy projektĤ –
individuální a grantové.
Individuální projekty jsou projekty vČtšího rozsahu, které pĜedkládá pĜedem stanovený pĜíjemce nebo úzký okruh pĜíjemcĤ
na základČ pĜímé výzvy. VČtšinou se jedná
o subjekty typu kraje, úĜady práce, odborné útvary jednotlivých resortĤ þi ÚĜad vlády.
Grantové projekty jsou projekty obvykle
menšího rozsahu pĜedkládané na základČ
výzvy k pĜedkládání åiGRVtí v rámci globálního grantu OP LZZ (dle dĜívČjší terminologie grantové schéma). Jsou zamČĜeny hlavnČ na realizaci VOXåHE pro cílové skupiny
jednotlivcĤ a organizací na základČ poptávky
specifikované pĜíjemci a vycházející z analýzy potĜeb cílové skupiny. UmoåĖují uplatnČní inovaþních pĜístupĤ k Ĝešení problémĤ
a potĜeb cílových skupin a zapojení místních
iniciativ.

PODÍL JEDNOTLIVÝCH PRIORITNÍCH OS NA OP LZZ:
10%

2%

4%

Adaptibilita
29%
Aktivní politiky trhu práce

22%

Sociální integrace a rovné
pĜíOHåLtosti
VeĜejná zpráva a veĜejné
VOXåEy
Mezinárodní spolupráce
Technická pomoc
33%
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PŘÍKLADY ZAJÍMAVÝCH PROJEKTŮ
Projekt: MOBILNÍ SLUŽBY PRO MIGRANTY
Realizátor: Organizace pro pomoc uprchlíkĤm
Operaþní program: Rozvoj lidských zdrojĤ
Priorita: Sociální integrace a rovné pĜíleåitosti
OpatĜení: Integrace specifických skupin obyvatelstva ohroåených sociální exkluzí
Finanþní podpora: 3 943 000,- Kþ
Období realizace: 1. 9. 2006 – 30. 6. 2008
Kontakt: www.opu.cz, www.migraceonline.cz
www.domavcr.cz

Cílem Organizace pro pomoc uprchlíkĤm (OPU) je
pomáhat uprchlíkĤm a ostatním cizincĤm na území
ýeské republiky, kteĜí jsou ve své vlasti pronásledováni z dĤvodu politického, etnického, QiERåHQského, rasového nebo kvĤli své pĜíslušnosti k urþité
sociální skupinČ, a také tČm, kteĜí MLå v ýR SRåívají
práva azylu a doþasné ochrany.
Projekt „Mobilní sOXåEy pro migranty“ byl zamČĜen
na cizince RKURåHQp sociální exkluzí s dlouhodobým þi trvalým pobytem v ýR vþetnČ azylantĤ
a åadatelĤ o azyl. Jeho primárním cílem bylo poskytování právního a sociálnČ-právního poradenství
imigrantĤm v krajích, kde doposud takováto pomoc
chybČla. Jednalo se o kraj Jihoþeský, Karlovarský,
Liberecký, Pardubický, PlzeĖský, Vysoþina a Zlínský. VČtší informovanost o problematice byla zajištČna prostĜednictvím propagace a sedmi jednodenních školících semináĜĤ. Byly rozesílány letáky

na úĜady práce, cizinecké policie, åivnostenské
úĜady, sociální odbory mČst a obcí. Dále byl distribuován Bulletin OPU s informacemi o aktuálních
problémech cizincĤ, o zmČnách zákonĤ a souþasné praxi práce s imigranty i o dotaþních programech
EU. V kaådém kraji byl zorganizován jednodenní
semináĜ s dobrovolnou úþastí odborné i laické veĜejnosti, kde došlo k seznámení s Koncepcí integrace
cizincĤ MPSV a s programy EU. Cílem bylo zaškolení pracovníkĤ z krajských úĜadĤ pĜicházejících do
kontaktu s cizineckou problematikou.
Dále se projekt zamČĜoval na zapojení místní veĜejnosti do procesu integrace cizincĤ, coå probíhalo formou zapojení dobrovolníkĤ (tzv. „bridge
persons“), pomocí kterých byly vytváĜeny páry cizinec - dobrovolník. Dobrovolníci tímto zpĤsobem
a spolu s masivní informaþní kampaní pomáhali cizincĤm jednak v orientaci v þeském prostĜedí,
jednak v navázání jejich komunikace s majoritní
spoleþností, þímå zlepšovali PRåQRst jejich integrace do spoleþnosti a pĜijetí obyvateli. DobrovolníkĤm
byla poskytována pravidelná supervize.
Výše uvedené aktivity smČĜovaly ke zvýšení zamČstnatelnosti imigrantĤ, k jejich XGUåHQí se na trhu
práce a ke zvýšení moånosti jejich spoleþenského
uplatnČní.
„Dobrovolnictví je v ýeské republice teprve v poþátcích, pĜesto jsme však zaznamenali velký zájem
o tuto práci. Se zajištČním této sOXåE\ pro imigranty
jsou spojeny rĤzné zajímavé situace, se kterými se
musíme vyrovnat. NapĜíklad se jedná o velmi rĤzné sociokulturní prostĜedí, z nČhoå k nám cizinci
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pĜicházejí. NapĜíklad PXåL muslimové obWtånČji pĜijímají åenu dobrovolnici apod.,“ uvedla koordinátorka
projektu k systému „bridge persons“ Lucie Machalová. „V rámci sociálnČ-právního poradenství se nejvíce konzultací týká hledání zamČstnání, komunikace
s úĜady a nostrifikací“ a doplĖuje své tvrzení kon
krétním pĜíkladem cizince, „kterého åádost o zamČstnání byla nejdĜív odmítnuta kvĤli obavám zamČstnavatele z nadmČrné administrativy spojené
se zamČstnáním cizince. Poté byla zamČstnavateli
naším pracovníkem problematika zamČstnávání
cizincĤ objasnČna, na základČ þHKRå byl cizinec
do zamČstnání pĜijat.“
Projekt: KOMPLEXNÍ PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ
KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI
LIPNO SERVIS, S.R.O.
Realizátor: Lipno Servis s.r.o.
Operaþní program: Rozvoj lidských zdrojĤ
Priorita: Adaptabilita a podnikání
OpatĜení: Zvýšení adaptability zamČstnavatelĤ a zamČstnancĤ na zmČny ekonomických
a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti
Finanþní podpora: 510 592,- Kþ
Období realizace: 1. 10. 2005 – 30. 9. 2007
Kontakt: www.lipno.info

Spoleþnost Lipno Servis je provozovatelem významných stĜedisek cestovního ruchu v obci
Lipno nad Vltavou. Spoleþnost výraznČ investuje
do rozvoje svých stávajících struktur, s þímå souvisí i zvyšování rozsahu nabízených sluåeb. Z tohoto pohledu je klíþové zajistit odpovídající úroveĖ
v personální oblasti.
Cílem projektu bylo posílení konkurenceschopnosti a pracovní síly, díky kterému by došlo k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. Cílovou skupinou
byli zamČstnanci spoleþnosti Lipno Servis, s.r.o.,
jejichå kvalifikaþní rozvoj je dĤOHåLtý nejen z po-
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hledu reprezentace spoleþnosti, ale také obce
Lipno nad Vltavou a potDåPR i celého regionu
Lipenska.
Hlavní aktivity projektu lze rozdČlit do tĜí následujících skupin. První bylo jazykové vzdČlávání jako
jedna ze základních podmínek zlepšení servisu
pro zahraniþní turisty. Druhou oblastí vzdČlávání byl marketing a komunikace ve sluåbách. Pro
spoleþnost je zcela zásadní vedle aktivní znalosti
cizích jazykĤ prohlubovat komunikaþní dovednosti zamČstnancĤ v kaådodenním styku se zákazníkem. TĜetí vzdČlávací oblastí byla obsluha
výpoþetní techniky – rozvoj schopností personálu
uåivatelsky ovládat základní software, zejména
pro udråování kontaktĤ se zákazníky, zajištČní
podnikové administrativy a tvorbu grafických prezentací. Základní znalost práce na PC je v moderní komunikaþní spoleþnosti, a obzvláštČ pak
v stále se rozvíjejícím odvČtví cestovního ruchu,
nezbytnou souþástí odborné „vybavenosti“ pracovníkĤ.
Celkem byly realizovány 3 druhy kurzĤ: a) jazykové kurzy anglického a nČmeckého jazyka rĤzných
úrovní, b) kurz komunikace – zamČĜený na proklientské chování (zvyšování kvality poskytovaných sluåeb), PDQDåHUské dovednosti pro stĜední
management a manaåerské dovednosti pro vyšší
management, c) kurz výpoþetní techniky – 7 lekcí
na rĤzné poþítaþové programy. „Velký ohlas mČl
kurz komunikace,“ uvedla Lucie Bravencová, manaåerka projektu.
CelkovČ hodnotí manaåerka pĜínosy projektu následovnČ: „Realizace projektu mČla pozitivní pĜínos pro cílovou skupinu zejména ve zvýšení její
adaptability a zpĤsobilosti pro výkon zastávaných
pracovních þinností, rozvoji osobnostního potenciálu úþastníkĤ projektu a rĤstu jejich odborné
kvalifikace. Tyto skuteþnosti mají v koneþném dĤsledku pozitivní vliv na široké spektrum zákazníkĤ
– návštČvníkĤ turistické destinace Lipenska – ve
smyslu zkvalitnČní poskytovaných sluåeb.“

IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURA:
ět]ení O3 LZZ je ]DMLšĢováno subjekty na rĤ]Qých stupních Ĝí]HQí, které tvoĜí implementaþní
strukturu O3 LZZ. Ta ]DKUQXMH Ministerstvo práce a sociálních vČcí – Odbor Ĝí]HQí pomoci ] ESF
jako ěídící orgán a ]prostĜedkující subjekty, na které ěídící orgán deleguje výkon nČkterých
þinností.

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY OP LZZ:
Technická
pomoc

Řídící orgán OP LZZ
MPSV, odbor 81
Monitorovací výbor

Technická
pomoc

Zprostředkující
subjekt MPO

Zprostředkující
subjekt MPSV
- odbor 82

Zprostředkující
subjekt MPSV
- oddělení 801

Zprostředkující
subjekt MV

Oblast podpory 1.1
- část

Oblast podpory 1.2
- část
Oblast podpory 2.1
Oblast podpory 3.3

Oblast podpory 3.1
Oblast podpory 3.2

Oblast podpory 4.1

POUŽITÉ ZKRATKY:
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních vČcí
MPO – Ministerstvo prĤmyslu a obchodu
MV – Ministerstvo vnitra
Odbor 81 MPSV±2GERUĜt]HQtSRPRFL](6)
Odbor 82 MPSV – Odbor implementace programĤ ESF
2GGČOHQt 801 MPSV±RGGČOHQtLPSOHPHQWDFH(6)D,23

Oblast podpory 1.1 - část
Oblast podpory 1.2 - část
Oblast podpory 2.2
Oblast podpory 3.4
Oblast podpory 5.1
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OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO
OP VK je významným nástrojem podpory kvaOLWQtKRY]GČOiYiQtYýHVNpUHSXEOLFH239.
XPRåĖXMHþHUSDWGRWDFHQDSURMHNW\]DPČĜHQp SĜHGHYãtP QD PRGHUQL]DFL D ]Y\ãRYiQt
NYDOLW\]iNODGQtKRVWĜHGQtKRY\ããtKRRGERUQpKRDY\VRNRãNROVNpKRY]GČOiYiQt3UR
JUDPGiOHSRGSRUXMHV\VWHPDWLFNpY]GČOiYiQt
XþLWHOĤUR]YRMYê]NXPXDYêYRMHDUR]ãLĜRYiQt
QDEtGN\GDOãtKRY]GČOiYiQt

Globálním cílem OP VK je „Rozvoj vzdČlanostní
spoleþnosti za úþelem posílení konkurenceschopnosti ýR prostĜednictvím modernizace systémĤ
poþáteþního, terciárního a dalšího vzdČlávání,
jejich propojení do komplexního systému celoåivotního uþení a zlepšení podmínek ve výzkumu
a vývoji“.

traktivnČní podmínek pro výzkum a vývoj a k
vytvoĜení komplexních a efektivních nástrojĤ,
které by podporovaly inovaþní proces jako celek.
3. Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojĤ jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a XGUåLWHOQpKR rozvoje ýR
prostĜednictvím podpory dalšího vzdČlávání
na stranČ nabídky i poptávky.
4. VytvoĜení moderního, kvalitního a efektivního
systému FHORåLYRWQtKR uþení prostĜednictvím
rozvoje systému poþáteþního, terciárního
a dalšího vzdČlávání vþetnČ propojení tČchto
jednotlivých þástí systému FHORåLYRWQtKR uþení.
ALOKACE:
Na financování OP VK je vyþlenČna þástka
2 151,4 mil. € (cca 54 mld. Kþ pĜi kurzu 25 Kþ), pĜiþHPå 85 % tvoĜí zdroje EU (ESF) a 15 % národní
zdroje ze státního rozpoþtu (z rozpoþtu MŠMT).
PRIORITNÍ OSY:
ýtyĜi specifické cíle se odráåejí ve þtyĜech tematických oblastech – tzv. prioritních osách. Tyto osy se
dále dČlí na oblasti podpory, v rámci nicKå mohou
zájemci pĜedkládat projektové åiGRVti o podporu.
Pátá prioritní osa VORXåí k technickému zajištČní
fungování celého operaþního programu.

PRIORITNÍ OSA 1

SPECIFICKÉ CÍLE:
1. Rozvoj a zkvalitĖování poþáteþního vzdČlávání s dĤrazem na zlepšení klíþových kompetencí absolventĤ pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace
k dalšímu vzdČlávání.
2. Inovace v oblasti terciárního vzdČlávání smČrem k propojení s výzkumnou a vývojovou
þinností, vČtší flexibilitČ a kreativitČ absolventĤ
uplatnitelných ve znalostní ekonomice, k za-
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t POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Oblasti podpory:
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdČlávání
1.2 – Rovné pĜíOHåLtosti dČtí a åikĤ vþetnČ dČtí
a åikĤ se speciálními vzdČlávacími potĜebami
1.3 – Další vzdČlávání pracovníkĤ škol a školských zaĜízení
1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdČlávání na
základních školách
První prioritní osa umoåĖuje podpoĜit aktivity, které
se zamČĜují na rozvoj klíþových kompetencí åikĤ
a studentĤ, systematické vzdČlávání pedagogĤ
po odborné i PDQDåHUVNp stránce. Podporuje
spolupráci základních a stĜedních škol, spolupráci s potenciálními zamČstnavateli, zvýšení zájmu

o technické obory, rozvoj kariérového poradenství
na školách, programy prevence rizikového chování a jednání, multikulturní dialog apod.
Cílovými skupinami vzdČlávacích aktivit jsou dČti
se speciálními vzdČlávacími potĜebami z mateĜských, základních i stĜedních škol, åici RKURåHQí
pĜedþasným odchodem ze vzdČlávacího procesu þi dČti a åáci mimoĜádnČ nadaní. Podpora je
urþena i rodiþĤm sociálnČ znevýhodnČných dČtí
a åákĤ, pracovníkĤm škol a školských zaĜízení,
nebo pracovníkĤm organizací pĤsobících v oblasti vzdČlávání nebo asistenþních sluåeb a v oblasti
volného þasu dČtí a mládeåe.

Druhá prioritní osa podporuje aktivity zamČĜené
na rozšíĜení a inovace studijních programĤ s dĤrazem na výuku cizích jazykĤ, výchovu k podnikatelství þi propagaci technických oborĤ. Dále podporuje praxe a stáåe studentĤ u zamČstnavatelĤ,
zapojení do mezinárodních projektĤ a mobilitu
pracovníkĤ výzkumu a vývoje mezi výzkumnými
institucemi a soukromým a veĜejným sektorem.
Cílovými skupinami vzdČlávacích aktivit jsou zejména studenti VOŠ a VŠ, åiFL základních a stĜedních škol, uþitelé VOŠ, akademiþtí a ostatní pracovníci VŠ a pracovníci vývojových a výzkumných
institucí.
PĜíjemci podpory jsou nejþastČji všechny typy
VŠ a VOŠ, instituce vČdy a výzkumu, vývojová
a inovaþní centra, mČsta, kraje, obce, zdravotnická
zaĜízení, nestátní neziskové organizace, zamČstnavatelé þi organizace kariérového poradenství.

PRIORITNÍ OSA 3

t DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Oblasti podpory:
3.1 – Individuální další vzdČlávání
3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdČlávání

PĜíjemci podpory jsou zejména školy a školská zaĜízení, ústĜední orgány státní správy, pĜímo Ĝízené
organizace ústĜedních orgánĤ státní správy, kraje,
mČsta a obce, vysoké školy, nestátní neziskové
organizace, profesní organizace zamČstnavatelĤ,
profesní organizace odborové, zamČstnavatelé,
organizace pĤsobící ve vzdČlávání a kariérovém
poradenství, organizace pĤsobící v oblasti volného þasu dČtí a POiGHåH.

TĜetí prioritní osa podporuje aktivity zamČĜené na
tvorbu národních a regionálních podpĤrných programĤ na zvýšení poptávky obþanĤ po individuálním vzdČlávání, informaþní a poradenské sluåby,
rozvoj sítí a partnerství institucí dalšího vzdČlávání.
Podporuje rovnČå programy vzdČlávání dospČlých

PRIORITNÍ OSA 2

t TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ
Oblasti podpory:
2.1 – Vyšší odborné vzdČlávání
2.2 – Vysokoškolské vzdČlávání
2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
2.4 – Partnerství a sítČ
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ve školách, vzdČlávání uþitelĤ, lektorĤ, organizaþních a Ĝídících pracovníkĤ škol þi vzdČlávacích
stĜedisek.
Cílovými skupinami jsou úþastníci dalšího vzdČlávání, lektoĜi, pracovníci vzdČlávacích institucí a
obþané s trvalým pobytem v ýR.
PĜíjemci podpory jsou zejména ústĜední orgány
státní správy, pĜímo Ĝízené organizace ústĜedních
orgánĤ státní správy, kraje, školy a školská zaĜízení, instituce terciárního vzdČlávání, instituce poskytující poradenství pro oblast dalšího vzdČlávání,
nestátní neziskové organizace, zamČstnavatelé,
profesní organizace zamČstnavatelĤ a zamČstnancĤ, podnikatelĤ, organizace pĤsobící ve vzdČlávání a kariérovém poradenství, mČsta a obce.

PRIORITNÍ OSA 4

t SYSTÉMOVÝ RÁMEC CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Oblasti podpory:
4.1 – Systémový rámec poþáteþního vzdČlávání
4.2 – Systémový rámec terciárního vzdČlávání
a rozvoje lidských zdrojĤ
ve výzkumu a vývoji
4.3 – Systémový rámec dalšího vzdČlávání
ýtvrtá prioritní osa podporuje aktivity budující systém na úrovni poþáteþního, terciárního i dalšího
vzdČlávání. Jedná se napĜíklad o rozvoj klíþových
kompetencí v neformálním a zájmovém vzdČlávání, pĜípravu podmínek reformované maturitní
zkoušky, podporu uþitelĤ pĜi ovČĜování školních
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vzdČlávacích programĤ, reformu terciárního vzdČlávání, tvorbu koncepce dalšího vzdČlávání apod.
Cílovou skupinu vzdČlávacích aktivit tvoĜí souhrn
všech výše v textu uvedených cílových skupin.
PĜíjemcem podpory je pouze Ministerstvo školství
POiGHåH a tČlovýchovy (MŠMT) pĜíp. ve spolupráci s jimi pĜímo Ĝízenými organizacemi.

IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURA:
OP VK je Ĝízen Ministerstvem školství, POiGHåH a tČlovýchovy. ýást zavádČní programu (v prioritní
ose1 a v prioritní ose 3) je zajišĢována prostĜednictvím globálních grantĤ krajĤ (GG); 13 krajĤ plní pro tyto
GG roli tzv. zprostĜedkujících subjektĤ.

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY OP VK:

PŘÍJEMCE
PŘÍJEMCE

PŘÍJEMCE

PŘÍJEMCE

TYPY PROJEKTŮ:
Individuální projekty (IP) – individuálním projektem je ucelený projektový zámČr, který pĜedkládá åadatel s cílem získat dotaci v rámci OP VK. IP je realizován na celostátní, resp. nadregionální úrovni,
nebo na regionální úrovni (napĜ. v pĜípadČ prioritní osy 2 nebo v pĜípadČ projektĤ systémového charakteru v prioritní ose 1 a 2, které pĜipraví kraj pro své území). IP se realizují v rámci prioritních os 1 a 2 pod
oznaþením individuální projekty ostatní a v rámci os 3 a 4 jako individuální projekty národní.
Grantové projekty (GP) – grantovým projektem je ucelený projektový zámČr, který pĜedkládá åadatel
s cílem získat dotaci v rámci GG. Projekt je realizován na území jednoho pĜíslušného kraje. GP se realizují v rámci první prioritní osy (oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3) a ve tĜetí prioritní ose v oblasti 3.2.

OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE
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PŘÍKLADY ZAJÍMAVÝCH PROJEKTŮ
Projekt: BIOLOGIE V PRAXI
Realizátor: Gymnázium DobĜíš,
StĜedoþeský kraj
Operaþní program: VzdČlávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 1 – Poþáteþní vzdČlávání
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve
vzdČlávání
Finanþní podpora: 4 293 900 Kþ
Období realizace: 1. 1. 2009 – 30. 9. 2011
Kontakt: www.gymkc.cz

Východiskem projektu jsou chybČjící kompetence studentĤ v pouåtYání získaných vČdomostí a uvČdomČní si provázanosti jednotlivých pĜedmČtĤ.
Cílem projektu je pomoci studentĤm osvojit
si tyto kompetence vytvoĜením a praktickým
ovČĜením vzdČlávacího programu biologie.
Program zdĤrazĖuje mezipĜedmČtové vazby,
efektivní pouåtYání ICT, e-learning, praktickou
výuku v terénu a další inovativní metody vyuþování. Zpracování informací i výstupy probíhá s
dĤrazem na ICT technologie (napĜ. elektronické ~ORåLštČ, prezentace, postery, audiovizuální
záznamy). V rámci projektu jsou vybírány a
monitorovány biologicky významné lokality, do
nichå studenti podnikají prĤzkumné expedice.
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Výstupem jsou elektronické materiály pro výuku (prezentace, wikiencyklopedie). Uvedené postupy XPRåQí vyzkoušet a popsat nový
vzdČlávací program výuky biologie s dĤrazem
na interdisciplinární vazby a jiná specifika (enviromentální výchova, geografie, historie, geologie).
Projekt: INTEGRACE ZRAKOVċ3267,ä(
1é&+äÈ.ģ A STUDENTģ
Realizátor: INTEGRACE, o. s.
Operaþní program: VzdČlávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 1 – Poþáteþní vzdČlávání
Oblast podpory: 1.2 – Rovné pĜíOHåLtosti dČtí
a åákĤ, vþetnČ dČtí a åikĤ se speciálními
vzdČlávacími potĜebami
Finanþní podpora: 4 994 750 Kþ
Období realizace: 1. 6. 2009 – 30. 4. 2011
Kontakt: www.integraceos.cz

Obsahem projektu je integrace zrakovČ postiåHQêFK åikĤ.Cílem projektu je proto seznámit
pedagogické pracovníky s touto problematikou, poskytovat jim aktuální informace o technických pomĤckách, o legislativních podmínkách
a o psychologických i sociálních aspektech
zaþlenČní zrakovČ postLåHQých dČtí do výuky. Projekt je zamČĜen i na rodiþe tČchto åákĤ
a studentĤ. ZámČrem projektu je nabídnout

vzdČlávací kurzy pro pedagogy, informaþní školení pro rodiþe, poradenskou linku pro
úþastníky kurzĤ a åáky, vybudovat zápĤjþní
centrum výukových pomĤcek a demonstraþní
centrum elektronických kompenzaþních pomĤcek.
Projekt:
NÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL K JEJICH BUDOUCÍMU
KÝCH OBORECH
Realizátor: Technická univerzita v Liberci
Operaþní program: VzdČlávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2 – Terciární vzdČlávání, výzkum
a vývoj
Oblast podpory: 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Finanþní podpora: 11 197 383 Kþ
Období realizace: 1. 8. 2009 – 30. 6. 2012
Kontakt: www.tul.cz
Projekt je odpovČdí na nedostatek jazykovČ
a znalostnČ vybavených mladých absolventĤ
v oblasti výzkumu a vývoje v technických vČdních disciplínách. Projekt se obrací k åákĤm
i jejich uþitelĤm s nabídkou vzdČlávacích kurzĤ,
semináĜĤ, her, soutČåí a podobných mimovýukových technických aktivit, které dokiåí åáky
vtáhnout do zajímavé praktické problematiky.
ZámČrem projektu je vytvoĜit internetový por-

tál propagující výsledky výzkumu a vývoje
a umoåĖující zapojeným osobám diskusi, školicí centrum, metodické a didaktické materiály
a soubor vzájemnČ se doplĖujících polytechnických pomĤcek demonstrujících interaktivní
a pĜitDåOLvou formou základní fyzikální a chemické dČje.
Projekt: KONCEPCE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Realizátor: MŠMT
Operaþní program: VzdČlávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 4 – Systémový rámec FHORåLYRtního uþení
Oblast podpory: 4.3 – Systémový rámec dalšího vzdČlávání
Finanþní podpora: 85 967 864,98 Kþ
Období realizace: 1. 4. 2009 – 31. 3. 2012
Kontakt: www.msmt.cz
Cílem projektu je navrhnout rámec pro oblast
dalšího vzdČlávání (dále jen DV) v následujících oblastech: uznávání výsledkĤ DV; stimulace poptávky po DV jednotlivcĤ i podnikĤ;
sladČní vzdČlávací nabídky s potĜebami trhu
práce; podpora kvalitní nabídky DV; informaþní a poradenský systém. Projekt má koncepþní
charakter, proto má vazbu ke všem dalším projektĤm v oblasti DV a propojení poþáteþního
a dalšího vzdČlávání.

OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE
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OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
233$ MH SODWQê SUR ~]HPt KODYQtKR PČVWD
3UDK\ =DPČĜXMH VH SĜHGHYãtP QD SRþiWHþQt
Y]GČOiYiQt ]Y\ãRYiQt NYDOLILNDFH D SRPRF
VNXSLQiP RE\YDWHO NWHUp MVRX ]QHYêKRGQČQ\SĜLYVWXSXQDWUKSUiFHþLRKURåHQ\VRFLiOQtPY\ORXþHQtP
Globálním cílem OPPA je „Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability
a výkonnosti lidských zdrojĤ a zlepšením pĜístupu
k zamČstnání pro všechny“.
SPECIFICKÉ CÍLE:
1. Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníkĤ a zamČstnavatelĤ smČĜující ke zvýšení
kvality a produktivity práce.
2. Zlepšení dostupnosti zamČstnání pro znevýhodnČné osoby a zvýšení jejich úþasti na trhu
práce.
3. Zvýšení kvality vzdČlávání a odborné pĜípravy
OLGtYVRXODGXVSRåDGDYN\WUKXSUiFH
PRIORITNÍ OSY:

PRIORITNÍ OSA 1

t PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY
Podpora je smČĜována do rozvoje odborných
teoretických i praktických znalostí a kompetencí
pracovníkĤ na trhu práce, zejména prohlubováním þi rozšiĜováním jejich kvalifikace. Zvláštní pozornost je vČnována zlepšení spolupráce
mezi pracovišti výzkumu a vývoje, vzdČlávacími
institucemi a podnikatelskou sférou napĜ. formou
transferu know-how a VWiåt Podpora smČĜuje
také na podporu samostatné výdČleþné þinnosti,
zakládání podnikĤ a poradenství v této oblasti.
Cílovými skupinami jsou zamČstnanci, zájemci
o podnikání, zamČstnavatelé a osoby samostatnČ výdČleþnČ þinné.
PĜíjemci podpory prioritní osy mohou být podnikatelské subjekty, veĜejné instituce (tj. orgány
územnČ správních celkĤ vþetnČ organizací tČmito orgány zĜizovaných, dále Akademie vČd ýR
a další veĜejné výzkumné instituce, organizaþní
VORåN\ státu, pĜípadnČ další subjekty zĜizované zákonem), nestátní neziskové organizace, profesní
D]iMPRYiVGUXåHQtDãNROy.
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Na Podporu rozvoje znalostí ekonomiky je urþeno pĜLEOLåQČ 38 % celkových prostĜedkĤ OPPA,
vyjádĜeno absolutnČ se jedná o 48 729 498
EUR.

PRIORITNÍ OSA 2

t PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE
Podporu mohou získat projekty zamČĜené na
zaþleĖování znevýhodnČných osob do zamČstnání, vþetnČ projektĤ zamČĜených na doplĖující
sociální VOXåEy. Projekty mohou spoþívat buć
v pĜímé práci se znevýhodnČnými (napĜ. tréninkové zamČstnání apod.) nebo se mohou zamČĜit
na zvýšení kvality podpĤrných VOXåHE urþených
pro znevýhodnČné, tj. mohou být zamČĜeny na
vzdČlávání pracovníkĤ a pĜípadný další rozvoj
organizací, které se znevýhodnČnými pracují.
Podpora dále smČĜuje do opatĜení smČĜující
k souladu pracovního a soukromého åivota formou rozvoje sluåeb péþe o dČti, podporou flexibilních forem organizace práce a na realizaci opatĜení proti diskriminaci v pĜístupu na trh práce.
Cílovými skupinami prioritní osy jsou znevýhodnČné osoby, pracovníci organizací sociálních
VOXåHED]DPČstnavatelé.
PĜíjemci podpory prioritní osy mohou být nestátní neziskové organizace, veĜejné instituce (tj. orgány územnČ správních celkĤ vþetnČ organizací
tČmito orgány zĜizovaných, dále Akademie vČd
ýR a další veĜejné výzkumné instituce, organizaþní VORåN\ státu, pĜípadnČ další subjekty zĜizované zákonem) a podnikatelské subjekty.
Na Podporu vstupu na trh práce je urþeno pĜiEOLåQČ 29 % celkových prostĜedkĤ OPPA, vyjádĜeno absolutnČ se jedná o 37 188 301 EUR.

PRIORITNÍ OSA 3

t MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Podporován je rozvoj vzdČlávacích programĤ na
stĜedních školách, odborných uþilištích, vyšších
odborných a vysokých školách a také vzdČlávání
pedagogických a akademických pracovníkĤ. Dotaci mohou získat programy zamČĜené na rozvoj
pĜenositelných kompetencí a rozvíjení podnikavosti (rozvoj výchovy k podnikání a podnikavosti
v kurikulu SŠ a VOŠ). Dalším cílem je zvýšení

zájmu o technické a pĜírodovČdné obory na VŠ.
Školy jsou podporovány v rozvíjení poradenských
VOXåHE pro studenty v oblasti vzdČlávací dráhy
þi volby povolání a v orientaci na trhu práce.
Na VŠ je akcentován pĜedevším rozvoj bakaláĜských studijních programĤ, podpora doktorských
studijních programĤ a spolupráce se subjekty
z oblasti výzkumu a vývoje. Podpora je zároveĖ
urþena na rozvoj distanþní þi kombinované formy
studia.
V rámci prioritní osy lze podporovat i zaþleĖování
åikĤ a studentĤ se speciálními vzdČlávacími potĜebami do vzdČlávání. Zatímco u ostatních skupin aktivit se OPPA zamČĜuje jen na sekundární
a terciární vzdČlávání, v oblasti podpory zaþlenČní
åikĤ a studentĤ se speci fickými vzdČlávacími potĜebami mohou s projekty uspČt i základní školy.
Školám je XPRånČna pĜíprava a realizace plánĤ
individuálního zaþleĖování åikĤ a studentĤ se
speciálními vzdČlávacími potĜebami do bČåných
tĜíd, zpracování komplexních programĤ pro tyto
åiN\ a studenty vþetnČ doplĖujícího vzdČlávání þi
douþování.
PrĤĜezovým tématem je podchycení a vzdČlávání mimoĜádnČ nadaných åákĤ a studentĤ, kteĜí
vzhledem k rĤznosti kvality i kvantity svého nadání
potĜebují kombinaci rĤzných forem pĜípravy v prĤbČhu školního vzdČlávání.
Cílovými skupinami prioritní osy jsou åici, studenti, pedagogiþtí pracovníci, akademiþtí pracovníci
a osoby, které pĜedþasnČ opustily vzdČlávací
systém.
PĜíjemci podpory prioritní osy mohou být školy, veĜejné instituce (tj. orgány územnČ správních celkĤ vþetnČ organizací tČmito orgány zĜizovaných,
dále Akademie vČd ýR a další veĜejné výzkumné
instituce, organizaþní sloåNy státu, pĜípadnČ další
subjekty zĜizované zákonem) a nestátní neziskové organizace.
Na Modernizaci poþáteþního vzdČlávání je urþeno
pĜLEOLånČ 29 % celkových prostĜedkĤ OPPA, vyjádĜeno absolutnČ se jedná o 37 188 301 EUR.
IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURA:
ěídicím orgánem OPPA je hlavní mČsto Praha.
V rámci Magistrátu hl. m. Prahy zajišĢuje realizaci programu pro všechny prioritní osy oddČlení

Evropského sociálního fondu odboru fondĤ EU.
Do implementace programu nejsou zapojeny åiGné zprostĜedkující subjekty.
Z programu Praha - Adaptabilita mohou získat
podporu pouze cílové skupiny z území hlavního
mČsta Prahy.
TYPY PROJEKTŮ:
Finanþní prostĜedky OPPA jsou na projekty
pĜidČlovány dvČma distribuþními mechanismy:
Grantové projekty – grantovými výzvami jsou
poskytovány prostĜedky na realizaci grantových
projektĤ. Výzvy vyhlašuje hlavní mČsto Praha
obvykle spoleþnČ pro všechny tĜi vČcné prioritní
osy podle harmonogramu výzev, který je k dispozici na www.oppa.cz. Výzvy YåGy vymezují
(v souladu s textem OPPA), kdo má právo pĜedORåLt projekt, jaké aktivity lze financovat, jaká je
minimální a maximální výše podpory na jeden
projekt, kdy je termín pro pĜHGORåHQí åiGRVti
a jakou formou je PRåQp o podporu åiGDt. Výzva zajišĢuje soutČå åDGDtelĤ o pĜedem vymezený objem prostĜedkĤ. Podle ohodnocení åidostí bude podpora nabídnuta nejkvalitnČjším
projektĤm.
Komplexní projekty – pĜímým pĜidČlením jsou
poskytovány prostĜedky na realizaci komplexních projektĤ, tj. projektĤ, které Ĝeší þást cílĤ
OPPA a z jejicKå charakteru plyne, åH musí být
zajišĢovány jednotnČ na celém území hlavního
mČsta. Vzhledem k tomu, åe tyto projekty jsou
kvĤli svému systémovému charakteru realizovatelné pouze z pozice územnČ samosprávného celku, je pro nČ hlavní mČsto Praha pĜedem
urþeným pĜíjemcem podpory.

PŘÍKLADY ZAJÍMAVÝCH PROJEKTŮ
Projekt:
VÁNÍ DOKUMENTŮ
Realizátor: Handicap výrobní GUXåstvo invalidĤ
Operaþní program: Praha – Adaptabilita
Prioritní osa: 1 – Podpora rozvoje znalostní
ekonomiky
Finanþní podpora: 3 938 033,75 Kþ
Období realizace: 1. 11. 2008 – 30. 11. 2009
Kontakt: www.handicapvdi.qcm.cz

OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE
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Cílem projektu je realizace systému profesního vzdČlávání zdravotnČ postLåHQých zamČstnancĤ druåstva Handicap vdi v oblasti elektronického zpracování dokumentĤ (digitalizace)
doplnČného o klíþové mČkké dovednosti (komunikace, time management, validace výstupĤ). Projekt formou profesionalizace znalostí
nabídne zdravotnČ postLåHQêP pracovníkĤm
pĜíleåitost stát se odborníky v oboru digitalizace
a zpracování dokumentĤ, který neklade vysoké nároky na fyzickou zdatnost, ale spíše na
peþlivost, systematiþnost a znalost moderních
technologií. V souvislosti s obecným trendem
nahrazování papírové dokumentace elektronickou lze pĜedpokládat rĤst poptávky po
specializovaných sluåbách, které budou moci
pracovníci vyškolení v rámci projektu nabízet
a zvýšit tak své šance na uplatnČní na trhu práce.

Cílem projektu je zajistit kvalitní zázemí pro zamČstnávání lidí s mentálním postiåením prostĜednictvím vytvoĜení nové tréninkové kavárny Ethiopia Café. Kavárna je zĜízena ve formČ
dlouhodobČ udråitelné sociální firmy, ve které
v prĤbČhu realizace projektu nalezne dlouhodobé pracovní uplatnČní a tréninková místa 15 lidí
s lehkým nebo stĜedním mentálním postiåením.
ProstĜednictvím kvalitního tréninku – pracovní
rehabilitace, job klubĤ apod. si klienti programu
mohou osvojit znalosti a dovednosti, díky nimå
se významnČ zvýší moånost jejich uplatnČní na
otevĜeném trhu práce. Projekt vychází z faktu, åe
pracovních míst pro lidi s mentálním postLåHQím
je stále velmi málo a åe pracovnČ-tréninkový program je nejpĜirozenČjší a nejefektivnČjší zpĤsob
pracovní integrace. V rámci kavárny je rovnČå realizován široký doprovodný osvČtový a informaþní program.
Projekt: PORADENSKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM
PRO VZDĚLÁVÁNÍ MLADÝCH MIGRANTŮ
Realizátor: META o.s. - Sdruåení pro pĜíleåitosti
mladých migrantĤ
Operaþní program: Praha – Adaptabilita
Prioritní osa 3: Modernizace poþáteþního vzdČlávání
Finanþní podpora: 6 208 046,24 Kþ
Období realizace: 1. 9. 2008 – 28. 2. 2011
Kontakt: www.meta-os.cz

Projekt: TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA JAKO SOCIÁLNÍ
ŽENÍM NA ZAMĚSTNÁNÍ
Realizátor: Kaldi Café, spol. s r.o
Operaþní program: Praha – Adaptabilita
Prioritní osa: 2 – Podpora vstupu na trh práce
Finanþní podpora: 9 440 930,00 Kþ
Období realizace: 1. 12. 2008 – 31. 5. 2011
Kontakt: www.ethiopiacafe.cz
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Cílem projektu je podpoĜit integraci åákĤ a studentĤ-cizincĤ do þeského vzdČlávacího systému.
Ti jsou podporováni zejména individuálnČ formou
douþování odborných pĜedmČtĤ, výuky þeštiny,
pĜípravy na pĜijímací testy nebo sociálního poradenství. Do douþování jsou zapojeni dobrovolníci
– tato praxe se pĜi individuální pomoci jednotlivým klientĤm osvČdþila a zároveĖ významnČ sniåuje náklady na celý projekt. Vztah mezi klientem

a dobrovolníkem navíc dopomáhá integraci cizincĤ do þeské spoleþnosti. V rámci projektu se také
pracuje na metodice práce se åáky a studenty
migranty, která SRVORXåí zájemcĤm z Ĝad uþitelĤ,
kteĜí tak budou lépe pĜipraveni na práci s migranty
ve své škole. Další výstup, databáze kompatibility
vzdČlávacích systému, má migrantĤm usnadnit
orientaci v našem školství

SLOVNÍK POJMŮ
Cílová skupina - skupina osob, na kterou jsou zamČĜeny aktivity realizovaného projektu nebo která
má z tČchto aktivit XåLtek (napĜ. zamČstnanci, nezamČstnaní, skupiny obyvatelstva RKURåHQp sociálním nebo jiným vylouþením apod.). Zahrnuty nejsou
osoby podílející se na realizaci projektu (tj. zejména
realizaþní tým projektu).
Evropský sociální fond (ESF) - jeden ze strukturálních fondĤ Evropské unie, prostĜednictvím kterého jsou þlenské zemČ finanþnČ podporovány pĜi
pĜedcházení nezamČstnanosti a v boji proti ní, pĜi
rozvoji lidských zdrojĤ a sociálního zaþleĖování na
trh práce.
Globální grant - rámcový plán pro realizaci oblasti
podpory nebo její þásti, který se SRXåívá pro pĜidČlování finanþních prostĜedkĤ na grantové projekty zamČĜené na cílové skupiny jednotlivcĤ a organizací.
V rámci starého programového období 2004-2006
byl „globální grant“ nazýván „grantové schéma“.
Grantový projekt - projekt obvykle menšího rozsahu, pĜedkládaný na základČ výzvy k pĜedkládání åidostí v rámci globálního grantu, kterému je pĜidČlována finanþní podpora na základČ dotaþního Ĝízení.
Projekt - þasovČ ohraniþený soubor cílených þinností provádČných pĜíjemci pro cílové skupiny za
úþelem dosaåení SRåDGRYDQpKR výsledku v rámci
operaþního programu. Jedná se o konkrétní akce realizované pĜíjemcem a spolufinancované prostĜednictvím ESF.
PĜíjemce - subjekt (soukromý þi veĜejný) zodpovČdný za zajištČní realizace projektu. PĜíjemci pĜipravují
vlastní projekty, které realizují buć vlastními silami
nebo ve spolupráci s partnery nebo prostĜednictvím
externího dodavatele, pĜípadnČ kombinací tČchto
variant.

PĜíruþka prRåadatele - dokument, který podává
informace åadatelĤm o moånostech konkrétního
operaþního programu ESF a o procesech souvisejících s podáním åádosti do programu. PĜíruþka pro
åadatele je våG\k dispozici ke staåení na webových
stránkách operaþního programu.
ěídící orgán (ěO) - subjekt odpovČdný za správné
a efektivní Ĝízení operaþního programu a provádČní
pomoci z ESF v souladu s pĜedpisy Evropské unie
a národními normami. ěídící orgán mĤåe výkon nČkterých þinností delegovat na zprostĜedkující subjekty - viz ntåe.
Spolufinancování - je zajištČné ze strany ýeské
republiky v kaådém programu hrazeném z fondĤ EU.
V programovém období 2007-2013 poskytují fondy
EU maximálnČ 85 % alokace a domácí spolufinancování þiní minimálnČ 15 % (státní rozpoþet, veĜejné
rozpoþty).
Výzva (k pĜedkládání projektových åádostí) - dokument shrnující informace o termínu, od kterého
je PRåQp pĜedkládat åádosti o finanþní podporu,
o místech pĜíjmu åádostí a vyhlašované struktuĜe
oblasti podpory apod. Vyhlášení výzvy probíhá na
internetových stránkách vyhlašovatele, pĜípadnČ
i v tisku. Kaådá výzva obsahuje nezbytné informace
o zpĤsobu pĜHGORåHQí projektu. Výzva mĤåe být þasovČ neomezená (tzv. prĤbČåná) nebo þasovČ omezená (tzv. uzavĜená).
ZprostĜedkující subjekt (ZS) - subjekt, na který
ěídící orgán deleguje výkon nČkterých svých þinností. Rozsah delegovaných þinností je stanoven
formou písemné dohody mezi ěO a ZS.

OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

19
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Tel.: +420 950 195 601
www.esfcr.cz
Ministerstvo školství, mládeåe a tČlovýchovy ýR
Sekce Ĝízení Operaþních programĤ EU
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
E-mail: opvzdelavani@msmt.cz
www.msmt.cz
Magistrát Hl.m. Prahy
Odbor fondĤ EU
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
E-mail: feu@cityofprague.cz
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