Ministerstvo práce
a sociálních věcí
představuje
finanční podporu EU
pro Prahu - program
JPD 3
Pravidla pro čerpání
prostředků z ESF na
území hlavního města
Prahy jsou stanovena
v Jednotném
programovém
dokumentu pro Cíl 3
regionu NUTS 2 hlavní
město Praha (JPD 3).
Orgánem zodpovědným
za řízení pomoci
z ESF v ČR je
Ministerstvo práce
a sociálních věcí.
Na realizaci programu
se dále podílí
Magistrát hlavního
města Prahy, Správa
služeb zaměstnanosti
a Nadace rozvoje
občanské společnosti.

Co je JPD 3?
Jde o program, který je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu (50% z ESF,
50% z národních veřejných zdrojů).
Celkový objem finančních prostředků
určených na program JPD 3 pro období
2004-2006 je 117,6 mil Euro.

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.

Komu je finanční pomoc určena?
1. Občané
• Uchazeči o zaměstnání, osoby dlouhodobě
nezaměstnané a ohrožené nezaměstnaností;
• Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce;
• Osoby pečující o závislého člena rodiny;
• Zaměstnanci, zaměstnavatelé a zájemci
o zahájení podnikání;
• Lektoři, konzultanti, pracovníci v oblasti
poradenství;
• Studenti, absolventi škol a mladí vědečtí
pracovníci;
• Zájemci plánující založení nové technologicky
orientované firmy.

2. Organizace, firmy, instituce
• Úřady práce a spolupracující organizace;
• Nevládní neziskové organizace;
• Základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy;
• Vzdělávací a poradenské instituce;
• Pedagogická centra, subjekty realizující programy ekologické výchovy;
• Personalisté, podnikatelé a zaměstnavatelé v Praze;
• Veřejná správa a pracovníci služeb zaměstnanosti hlavního města Prahy;
• Profesní asociace a komory, sdružení zaměstnanců;
• Podnikatelské subjekty působící v cestovním ruchu.

Jaké činnosti JPD 3 podporuje?
• Rozvoj zprostředkovatelských služeb a poradenských programů, rekvalifikace,
motivační kurzy, rozvoj zaměstnaneckých agentur.
• Vzdělávací programy pro pracovníky úřadu práce a spolupracujících organizací;
• Podpora rozvoje organizací, které poskytují služby znevýhodněným skupinám;
• Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb; rozvoj programů na poskytování
sociálních služeb;
• Vyrovnávání šancí žen;
• Integrace znevýhodněných žáků do výuky v běžných třídách, programy pro lidi
bez vzdělání k dokončení základního vzdělání;
• Příprava a realizace pilotních vzdělávacích programů, rozvoj oborů s širším
odborným profilem, zkvalitňování praktického výcviku a odborné praxe na SOŠ
a VOŠ, podpora rozvoje bakalářských a doktorských studií;
• Další vzdělávání učitelů, řídících pracovníků škol, pracovníků školní inspekce
a veřejné správy ve školství, podpora vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí;
• Vytvoření systému dalšího vzdělávání, dobudování vzdělávací infrastruktury,
vzdělávání a rozvoj lektorů, konzultantů, zkušebních komisařů, učitelů, metodiků
a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího vzdělávání;
• Podpora podnikatelů, poradenství při zakládání a rozvoji malých a středních podniků,
podpora vzdělávání v organizacích, podpora rozvoje obchodních a profesních
sdružení, komor apod.;
• Podpora vysokých škol a vědeckých pracovišť, zavádění výsledků výzkumu a vývoje
do praxe, stáže a odborná příprava pracovníků, podpora konzultačních firem,
podpora vzniku a rozvoje technologicky orientovaných firem a zavádění nových
technologií, vytváření partnerství pracovišť výzkumu a vývoje a podnikatelských
subjektů;
• Kurzy na doplňování komunikačních a jazykových dovednosti; školení
marketingových specialistů na cestovní ruch, rekvalifikační kurzy a poradenské
služby pro podnikatele v cestovním ruchu, školení se zaměřením na vytváření sítě
informačních středisek, pořádání pracovních setkání.

Více informací o programu pro Prahu JPD 3 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 JPD 3
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 JPD 3?

