Ministerstvo práce
a sociálních věcí
představuje
Operační program
Rozvoj lidských zdrojů
Operační program
Rozvoj lidských zdrojů
(OP RLZ) je jedním ze
základních dokumentů,
který umožní čerpání
finanční pomoci
z Evropského sociálního
fondu (ESF) na rozvoj
lidských zdrojů
v České republice.
Celková částka, která
bude poskytnuta z ESF
na realizaci OP RLZ je
318,82 mil. EUR.
Na spolufinancování se
podílí ČR, která
z veřejných rozpočtů
poskytne
103,61 mil. EUR.
Orgánem zodpovědným
za řízení pomoci z ESF
v ČR je Ministerstvo
práce a sociálních věcí.
Na realizaci programu
se dále podílí
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo pro místní
rozvoj, Ministerstvo
životního prostředí
a Ministerstvo průmyslu
a obchodu.

Jaké jsou priority programu?
• Aktivní politika zaměstnanosti
Zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných
na trh práce a předcházení nezaměstnanosti.
• Sociální integrace a rovnost příležitostí
Pomoc skupinám ohroženým sociálním
vyloučením a prosazování rovných příležitostí
na trhu práce.
• Rozvoj celoživotního učení
Rozvoj kapacity vzdělávacích institucí, zlepšení
obsahu a kvality vzdělávání.
• Adaptabilita a podnikání
Podpora všeobecného a specifického odborného
vzdělávání. Podpora rozvoje perspektivních oborů
a posílení konkurenceschopnosti.

Kdo může žádat o finanční podporu
v rámci OP RLZ?
• Všechny organizace zřízené v souladu
s právním řádem ČR a fyzické osoby, které budou
schopny předložit kvalitní projekty
a splňují podmínky programu.

Na koho je pomoc zaměřena?
1. Jednotlivci
• Uchazeči o zaměstnání, osoby dlouhodobě
nezaměstnané a ohrožené nezaměstnaností
• Absolventi škol a mladiství, lidé se zdravotním
postižením, lidé nad 50 let věku, osoby bez
kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace,
lidé pečující o členy rodiny
• Matky s malými dětmi, matky samoživitelky,
dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy ohrožené
nezaměstnaností, ženy se základním vzděláním
nebo bez vzdělání, ženy v předdůchodovém
věku
• Osoby sociálně znevýhodněné, migranti,
azylanti, etnické menšiny, děti a mládež
pocházející ze sociálně znevýhodněného
prostředí či pobývající v zařízeních pro ústavní
a ochrannou výchovu

• Žáci a studenti ZŠ, SŠ, VOŠ, zájemci o další studium na SŠ a VOŠ; učitelé, ředitelé
škol, odborní pracovníci ve školství, výchovní poradci
• Zaměstnanci, zaměstnavatelé a zájemci o zahájení podnikání
2. Organizace a instituce
• Orgány služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a jejich pracovníci
• Poskytovatelé sociálních služeb, pracovníci sociálních služeb, dobrovolníci
• Organizace vytvářející osvětové programy, ženské organizace
• Nevládní neziskové organizace;
• ZŠ, SŠ, VOŠ, školská zařízení organizace MŠMT, vzdělávací a poradenské instituce
• VŠ, instituce výzkumu a vývoje
• Orgány státní správy, kraje a obce, veřejné instituce, profesní sdružení, zástupci
zaměstnavatelů, asociace zaměstnavatelů, organizace sociálních partnerů
• Podniky, zvláště malé a střední

Jaké činnosti OP RLZ podporuje?
• Tvorba a realizace vzdělávacích programů ke zvýšení profesní způsobilost pro práci
s ohroženými skupinami, různé formy vzdělávání a poradenství, rekvalifikace,
podpora vytváření nových pracovních míst a doprovodná opatření na získání
a udržení zaměstnání.
• Podpora rozšiřování nabídky pracovních míst s pružnou formou organizace práce
(např. práce na částečný úvazek apod.), podpora činností směřujících k odstranění
bariér rovného přístupu ke vzdělávání a zaměstnání, rozvoj programů pro odstranění
projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví.
• Zavádění standardů kvality sociálních služeb, zlepšení kvality a dostupnosti sociálních
služeb, vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb, sociální služby pro specifické
cílové skupiny, poradenské služby, podpora vzdělávání pro skupiny ohrožené
sociálním vyloučením.
• Tvorba a realizace školních vzdělávacích programů, vzdělávání učitelů a odborných
pracovníků ve školství, modernizace vzdělávacích osnov, vytváření sítě škol.
• Rozvoj studijních programů terciárního vzdělávání, vzdělávání učitelů a pracovníků
z oblasti výzkumu a vývoje, rozšíření nabídky dalšího vzdělávání na VŠ.
• Založení systému dalšího profesního vzdělávání, rozšiřování nabídky dalšího
vzdělávání podle požadavků trhu práce a potřeb rozvoje ekonomiky, vzdělávání
lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře
dalšího vzdělávání.
• Podpora specifického vzdělávání, odborné vzdělávání zaměstnanců, vytváření
nových pracovních míst v organizacích, rozvoj uplatňování nových forem organizace
práce, podpora začínajícím podnikatelům.

Více informací o Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů a Evropském sociálním
fondu je možno nalézt na těchto internetových stránkách:
www.esfcr.cz
Odbor pro řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace OP RLZ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz
tel: +420 221 921 111; fax: +420 221 922 664
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Kde získat více informací o OP RLZ?

