PRŮŘEZOVÁ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ
INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ:
VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Výzva č: 7172

Datum vyhlášení výzvy: 18. 3. 2011

Verze č: 01

Datum platnosti výzvy: 15. 6. 2011

Vyhlašovatel: Odbor řízení
pomoci z ESF, MPSV ČR
Stránka: 1 z 3

Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF
Role v implementační struktuře OP LZZ: Řídící orgán

vyhlašuje:
Průřezovou VÝZVU
k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci
OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
pro :

- Odbor implementace fondů EU MPSV ČR
- Ministerstvo pro místní rozvoj MMR ČR
- Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO ČR

Celková částka pro výzvu:

2 300 000 000 Kč

Termín výzvy (všech dílčích výzev):

od 18. 3. 2011 do 15. 6. 2011 do 12 hodin

Číslo výzvy:

7172

•

Tato výzva je prorůstovým nástrojem pro podporu ekonomiky v České republice a
jako průřezová výzva zahrnuje několik oblastí podpory, jejichž kombinací je tvořen
jeden logický celek podpory růstu české ekonomiky prostřednictvím vzdělávání a
rozvoje lidských zdrojů se zaměřením na cílové skupiny.

•

Vzhledem k šíři zaměření je výzva dále rozdělena do jednotlivých dílčích výzev, které
pokrývají jednotlivé oblasti podpory, do kterých věcně spadají budoucí projektové
záměry. V dílčích výzvách budou předkládány individuální projekty realizované dle
věcného zaměření z úrovně státní správy s navazujícími aktivitami ve prospěch
cílových skupin.

•

V rámci cílových skupin je výzva zaměřena na zaměstnavatele, kterým se
hospodářskou recesi podařilo překonat a v současné době mají potenciál k získávání
nových zakázek (tj. k rozvoji a prosperitě podniku), rozšiřování výrobních nebo
obchodních aktivit.

•

Podporovány budou cílové skupiny zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců,
pečujících (fyzických) osob, které poskytují pomoc osobám se zdravotním postižením
a příjemcům příspěvku na péči, zájemců o zaměstnání, uchazečů o zaměstnání i
nezaměstnaných nezařazených v evidenci Úřadů práce.

•

Cílové skupiny:
o

Zaměstnanci

o

Zaměstnavatelé

o

Uchazeči o zaměstnání

o

Zájemci o zaměstnání
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•

Ve výzvě zaměřené na adaptabilitu zaměstnavatelů a zaměstnanců (prioritní osa 1
Adaptabilita) bude zejména prostřednictvím Úřadu práce ČR vybraným podnikům
poskytnut příspěvek na vzdělávání určitého počtu zaměstnanců a budou realizovány
aktivity, které souvisejí s aplikováním všech forem vzdělávání zaměstnanců dle
specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro
konkrétní pracovní pozici, dále na poskytování podpůrných služeb k usnadnění
přístupu a dokončení aktivit dalšího profesního vzdělávání a poradenství k
vyhledávání pracovní pozice aj.

•

Ve výzvě zaměřené na rekvalifikace (prioritní osa 2 Aktivní politiky trhu práce) bude
prostřednictvím Úřadu práce ČR možné pro uchazeče a zájemce o zaměstnání získat
rekvalifikace, cílené na získání klíčových dovedností vyžadovaných na trhu práce,
které budou zaměřeny zejména na zvýšení zaměstnatelnosti, a na získání
kvalifikačních dovedností vyplývajících z požadovaných nebo očekávaných potřeb
trhu práce.

Finanční prostředky ve výši 1,3 miliardy budou v rámci výzvy „Vzdělávejte se pro růst –
Adaptabilita“ indikativně rozděleny mezi vybraná odvětví následujícím způsobem (Podrobné
členění dle CZ-NACE viz text výzvy č. 71 a její Přílohu č. 1):
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociální služby (ambulantní a terénní)
Strojírenství
Stavebnictví
Nezávislý maloobchod (pouze malé a střední podniky)
Ubytování, stravování a pohostinství
Odpadové hospodářství
Cestovní ruch
Energetika

300 000 000 Kč
200 000 000 Kč
150 000 000 Kč
100 000 000 Kč
80 000 000 Kč
20 000 000 Kč
150 000 000 Kč
300 000 000 Kč

Pro výzvu „Vzdělávejte se pro růst – Rekvalifikace“ byly vyčleněny finanční prostředky ve
výši 1 miliardy Kč celkem, které budou rovněž čerpány ve prospěch výše uvedených
vybraných odvětví.
Detailní popisy a podmínky jednotlivých dílčích výzev jsou k nalezení na odkazech pro
jednotlivé výzvy níže.

A) VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST – ADAPTABILITA (výzva č. 71)
Odkaz na výzvu 71: http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-ip-1-1-adaptabilita

B) VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST – REKVALIFIKACE (výzva č. 72)
Odkaz na výzvu 72: http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-ip-2-1-rekvalifikace
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