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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:

VÝZVU
k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci
OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
pro : Odbor implementace fondů EU MPSV ČR
číslo výzvy:

72

Název výzvy:

Vzdělávejte se pro růst - Rekvalifikace

Název a číslo prioritní osy:

Prioritní osa 2 Aktivní politiky trhu práce

Název a číslo oblasti podpory:

2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Celková částka pro tuto výzvu:

1 000 000 000 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Globální cíl oblasti podpory:
Zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce
prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky
zaměstnanosti.
2. Specifické cíle:
• Realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
• Zvýšení efektivnosti využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a zavádění nových či
inovovaných nástrojů.
• Podpora zprostředkovatelských aktivit a vytváření nových pracovních míst či podpora
pracovních míst vyčleněných na trhu práce pro konkrétní osobu, včetně podpory udržení
pracovních návyků.
3. Vymezení žadatelů o finanční podporu:
• Odbor implementace fondů EU MPSV ČR
4. Podporované činnosti oblasti podpory:
V rámci této oblasti podpory budou uskutečňovány zejména následující činnosti:
• poradenské činnosti a poradenské programy – rozvoj a podpora poradenských
činností a poradenských programů, které jsou poskytované za účelem zjišťování
osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání; pro
zprostředkování vhodného zaměstnání; příprava k práci osob se zdravotním
postižením;
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•

rekvalifikace – rozvoj a podpora při získávání nové kvalifikace a zvyšování,
rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo
obnovování, a zajištění udržení pracovních návyků;

•

doprovodné aktivity - příspěvek na zapracování, příspěvek na dopravu, ubytování a
stravování účastníků, příspěvek na péči o závislé osoby, náhrada rodičovského
příspěvku, zdravotní průkazy a další doprovodné sociální aktivity umožňující
začlenění na trh práce, výdaje za potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníka
rekvalifikace ve výši dané legislativou,

5. Cílové skupiny oblasti podpory:
• Uchazeči o zaměstnání - jedná se o osoby vedené v evidenci úřadu práce jako
uchazeči o zaměstnání;
• Zájemci o zaměstnání - jedná se o osoby vedené v evidenci úřadu práce jako zájemce
o zaměstnání nebo osoby, které hledají uplatnění na trhu práce bez evidence u úřadu
práce jako zájemce, s důrazem na skupiny znevýhodněné na trhu práce.
6. Vybraná odvětví ekonomických činností
V rámci této výzvy budou podporovány výhradně cílové skupiny, které mají potenciál
získat zaměstnání u zaměstnavatelů z níže uvedených vybraných odvětví dle
Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE:
• Skupina I.
sekce B
sekce C
sekce D
sekce E
sekce F
sekce G
sekce I
sekce N
sekce Q
sekce R
sekce S

Těžba a dobývání (pouze odvětví 05 a 06);
Zpracovatelský průmysl (pouze odvětví 19, 25 až 30 a 33);
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla (v celém rozsahu);
Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a
sanacemi (pouze odvětví 38);
Stavebnictví (v celém rozsahu);
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba (pouze odvětví 47)
Ubytování, stravování a pohostinství (pouze odvětví 55 a 56);
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří (pouze odvětví 79);
Zdravotní a sociální péče (pouze odvětví 88.10);
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti a Provozování kulturních památek,
historických staveb a obdobných turistických zajímavostí (pouze odvětví 93);
Ostatní činnosti (pouze odvětví 96.04);

Podrobný výčet NACE, včetně oprávněnosti žadatele, který může příslušné odvětví ve svém
projektu podpořit, naleznete v příloze č. 1 Výzvy.
7. Doba trvání realizace individuálních projektů:
Maximálně 36 měsíců, projekt musí být však ukončen nejpozději 30. 6. 2015
8. Limity finanční podpory:
Na tuto výzvu je určeno celkem 1 000 000 000 Kč, z toho 850 000 000 Kč z ESF (85 %) a
150 000 000 z národních zdrojů (15 %).
Velikost projektu není omezena.
9. Limity křížového financování:
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Maximální objem prostředků, které mohou být v rámci výzvy přiděleny na realizaci
projektů, je 1 000 000 000 Kč;
Maximální objem prostředků, které mohou být v rámci výzvy přiděleny na křížové
financování, je 90 000 000 (tj. 9 % prostředků alokovaných na výzvu);
Garantovaný maximální podíl způsobilých výdajů projektu, které mohou být hrazeny
z křížového financování, představuje 3 % způsobilých výdajů projektu.
Maximální podíl způsobilých výdajů projektu, které mohou být hrazeny z křížového
financování, představuje 9 % způsobilých výdajů projektu.

10. Udržitelnost
V případě pořízení investic nebo vytvoření pracovních míst malými a středními podniky, je
nutné dodržet lhůtu pro zachování investic a pracovních míst stanovenou v článku 57
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
11. Místo realizace individuálních projektů:
Česká republika
12. Typ individuálního projektu:
národní
13. Popis individuálního projektu:
Individuální projekty národního charakteru jsou založené na přímém přidělení prostředků
programu na realizaci nebo k doplnění národních politik a programů.
14. Výdaje na nákup služeb:
Postup pro výběr dodavatelů a uzavírání smluv s nimi se bude řídit Metodickým pokynem pro
zadávání zakázek v OP LZZ a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pokud se
na ně tento zákon vztahuje. Výdaje na nákup služeb dále podléhají pravidlům OP LZZ, která
upravuje Metodika způsobilých výdajů OP LZZ.
Bližší informace jsou uvedeny v Metodickém pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ, který
je k dispozici na www.esfcr.cz.
15. Monitorování projektu:
Na základě stanovených cílů projektu si žadatel určí hodnoty monitorovacích indikátorů,
které chce svým projektem dosáhnout, a tuto hodnotu uvede v Žádosti o finanční podporu.
Při monitorování realizace projektu musí příjemce naplňování těchto ukazatelů průběžně
sledovat a vykazovat v monitorovacích zprávách projektu, v případě některých indikátorů i v
detailním členění (např. podle pohlaví, podle postavení na trhu práce, podle typu cílových
skupin, podle věku, podle znevýhodnění, podle dosaženého vzdělání apod.).
Bližší informace jsou uvedeny v Metodice monitorovacích indikátorů OP LZZ, dostupné ke
stažení na webových stránkách www.esfcr.cz.
16. Způsobilé výdaje projektu:
Podpora poskytnutá projektům realizovaným v rámci OP LZZ se vztahuje pouze na
způsobilé výdaje. Bližší informace k pravidlům i jednotlivému přehledu způsobilých výdajů
(včetně členění dle jednotlivých kapitol rozpočtu, jejich limitů vč.limitů přímé podpory a
nezpůsobilých výdajů) jsou uvedeny v Metodice způsobilých výdajů OP LZZ, která je
uveřejněna na webových stránkách www.esfcr.cz.
Limity kapitol rozpočtu se řídí platnou Metodikou způsobilých výdajů OP LZZ (část věnovaná
individuálním projektům).
Vynaložené výdaje projektu musí být přiměřené, tj. musí odpovídat cenám v čase a místě
obvyklým. Obvyklé ceny zařízení a vybavení jsou uvedeny na www.esfcr.cz.
Výzva č: 72

Datum vyhlášení výzvy: 18. 3. 2011

Verze č: 01

Datum platnosti výzvy: 15. 6. 2011

Vyhlašovatel: Odbor řízení
pomoci z ESF, MPSV ČR
Stránka: 4 z 7

17. Účast v dalších projektech a žádostech o podporu z veřejných zdrojů:
Na aktivity v rámci projektů podpořených v této výzvě, kterým byla přidělena finanční
podpora z OP LZZ, nelze čerpat podporu z jiných finančních zdrojů Evropské unie nebo
České republiky.1
18. Kritéria věcného hodnocení:
Projekty jsou hodnoceny dle pravidel a postupů stanovených Operačním manuálem pro OP
LZZ a Příručkou pro hodnocení a výběr projektů.
Výčet kritérií věcného hodnocení, včetně jejich váhy, je uveden v Příručce pro žadatele
o finanční podporu z OP LZZ.
Kritérium

Subkritérium

A Smysl a cíle projektu

B Cílová skupina

C Žadatel

D Projektové řízení,
udržitelnost a rizikovost
projektu

E Rozpočet projektu

A1 Zdůvodnění potřebnosti projektu
A2 Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ)
A3 Zhodnocení cílů projektu
B1 Jasné vymezení cílové skupiny
B2 Přiměřenost cílové skupiny
B3 Přínos projektu pro cílovou skupinu
B4 Způsob zapojení cílové skupiny
C1 Kompetence žadatele
C2 Zkušenosti žadatele a členů týmu
C3 Partneři
D1 Volba a popis klíčových aktivit a harmonogram
projektu
D2 Předpoklady pro udržitelnost projektu po skončení
financování OP LZZ
D3 Kvalita řízení rizik
D4 Rizikovost projektu
E1 Přiměřenost rozpočtu projektu jeho obsahové náplni a
rozsahu
E2 Přehlednost, srozumitelnost a věcná správnost
rozpočtu
F1 Šíře a adekvátnost výběru monitorovacích indikátorů

F Výsledky a výstupy

F2 Reálnost
indikátorů

kvantitativních

hodnot

monitorovacích

F3 Přiměřenost výsledků vzhledem k požadovaným
prostředkům
G Rozpor s horizontálními tématy
H Závěrečné zhodnocení

1

V rámci projektů doporučujeme stanovit cílovým skupinám zaměstnavatelů podmínku doložit čestné prohlášení o nečerpání
finanční podpory na projektové aktivity z jiných zdrojů EU a státního rozpočtu ČR (zamezení dvojímu financování).
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Specifická kritéria2
Kritérium „Synergie“ (IPRM)3
19. Termín výzvy:
Průběžná výzva je vyhlášena s platností od 18. 3. 2011.
Žádosti je možno předkládat do vyčerpání celkové částky určené pro tuto výzvu, nejdéle
však do 15. 6. 2011 do 12 hod.
20. Povinné přílohy:
Analýza cílových skupin – žadatel je povinen zpracovat podrobnou analýzu cílových skupin
projektu, která bude sloužit jako podklad pro hodnocení projektové žádosti.
21. Způsob, místo a termín předložení návrhu individuálního projektu:
Žádost předkládejte 1x v listinné podobě na standardním formuláři, který vyplňte v programu
Benefit7. Formulář je k dispozici na webových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.euzadost.eu. Na těchto internetových stránkách jsou k dispozici „Pokyny Řídícího orgánu“,
které slouží žadateli/příjemci jako postup při registraci do aplikace Benefit7 a rovněž jako
pomůcka pro vyplnění žádosti o finanční podporu v rámci konkrétní výzvy. Pro žadatele je
zřízena hotline adresa benefit7@mpsv.cz, na kterou mohou posílat případné dotazy
technického rázu.
Tištěná verze předkládané žádosti a žádost finálně uložená v aplikaci Benefit7 musí mít
stejný identifikační kód tzv. Hash. Listy výtisku žádosti je nutno pevně spojit, tj. podepsaná
žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu (na přední i zadní straně)
nebo jiným obdobným způsobem zamezujícím neoprávněnému nakládání s žádostí. Páska
musí být označena podpisem (případně podpisem a razítkem) představitele žadatele
oprávněného jednat jeho jménem na první a poslední straně žádosti. Za pevné spojení není
považována kroužková vazba či vazba do hřbetu.
Žádost musí být doručena v zalepené obálce na adresu vyhlašovatele, na které musí být
uvedeno:
• adresa vyhlašovatele (včetně jména příslušné oprávněné osoby);
• název programu;
• číslo prioritní osy a oblasti podpory;
• název projektu;
• plný název žadatele a jeho adresa;
• upozornění „NEOTVÍRAT!“ v levém horním rohu.
Poštovní adresa vyhlašovatele:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor řízení pomoci z ESF
Oddělení řízení a implementace OP LZZ
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Kontaktní místo (pro osobní doručení žádostí)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor řízení pomoci z ESF
Oddělení realizace OP LZZ – zaměstnanost a veřejná správa
2
3

Pro tuto výzvu nebyla stanovena specifická kritéria.
Specifická bonifikace pro projekty zařazené do IPRM (Integrované plány rozvoje města).
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Detašované pracoviště: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5, přízemí
Kontaktní osoba vyhlašovatele:
Bc. Markéta Fuchsová
+ 420 950 195 694
marketa.fuchsova@mpsv.cz
Přílohy Výzvy:
• Příloha č. 1: Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů
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