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Publikace Opera ní programy v kostce vám nabí-
zí t nahlédnout do aktuálních opera ních 
program  Evropského sociálního fondu (ESF). 
Její ambicí není komplexní a detailní p edstavení 
t chto program , ale poskytnutí stru ného p e-
hledu o stech, které tyto programy nabíze-
jí, a podnícení vašeho zájmu o n . V roce 2007 
byly slavnostn  vyhlášeny t i opera ní programy, 
jejich  prost ednictvím putují do eské republiky 
evropské peníze pro programové období 2007–
2013. Jedná se o: Lidské zdroje a zam stnanost, 
Vzd lávání pro konkurenceschopnost a Praha – 
Adaptabilita, díky kterým mohou eští adatelé 
získat z Evropské unie a  3,8 mld. EUR (spolu 
s nezbytným spolufi nancováním ze státního roz-
po tu se jedná celkem o 4,4 mld. EUR). 
Díky t mto program m je mo né podpo it širokou 
škálu aktivit v rámci projekt , které m ete reali-
zovat práv  vy!

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
ESF je nejstarší ze strukturálních fond  
Evropské unie, který existuje  více  50 
let. eská republika se podílí na vyu ání pro-
st edk  z tohoto fondu od svého vstupu do EU 
v roce 2004, a to nejd íve ve zkráceném progra-
movém období v letech 2004–2006 a nyní v období 
2007–2013. ESF je st ejním  fi nan ním nástrojem 
pro realizaci   strategie zam stnanosti. Z toho plyne 
i jeho hlavní poslání: rozvíjet zam stnanost, sni-
ovat nezam stnanost a podporovat sociální za-
le ování osob a rovné p íle itosti se zam ením 

na rozvoj trhu práce a lidských zdroj .

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 
OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

V centru pozornosti ESF jsou lidé a snaha 
pomoci jim lépe se p izp sobit m nícím 
se podmínkám na trhu práce.

     Cíle ESF:

 rovné p
 zlepšování p ístupu ke vzd lávání 

 a zam stnání,
 zvyšování kvality a dostupnosti poraden- 

 
 ku, celo- 

 lávání,
 pomoc nezam stnaným a lidem ze zne-

 výhodn ných sociálních skupin p i vstupu
  na trh práce, 
 zavád ní moderních zp sob  organizace

  práce a podnikání.
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Globálním cílem OP LZZ pro období 2007–2013 je 
„Zvýšit zam stnanost a zam stnatelnost lidí v R 
na úrove  pr m ru 15 nejlepších zemí EU“.

SPECIFICKÉ CÍLE:
1. Zvýšení adaptability zam stnanc   a zam st-

navatel .
2. Zlepšení p ístupu k zam stnání a prevence ne-

zam stnanosti.
3. Posílení integrace osob ých sociálním 

vylou ením nebo sociáln  vylou ených.
4. Posilování institucionální kapacity a efektivnos-

ti ve ejné správy a ve ejných slu eb.
5. Zintenzivn ní mezinárodní spolupráce v oblas-

ti rozvoje lidských zdroj  a zam stnanosti.

HORIZONTÁLNÍ TÉMATA:
Globální a specifi cké cíle OP LZZ úzce souvise-
jí s tzv. horizontálními tématy, která jdou nap í  
všemi opera ními programy ESF a m la by být 
respektována všemi adateli o fi nan ní podporu. 
Jedná se o dv  horizontální témata:
 rovné p í tosti,
 telný rozvoj.

PRINCIPY:
V rámci OP LZZ budou rovn  uplat ovány prin-
cipy, které se osv d ily ve zkráceném progra-
movém období 2004–2006 v programu Iniciativy 
Spole enství EQUAL (CIP EQUAL). V rámci jed-
notlivých oblastí podpory bude zvláštní pozornost 
v nována princip m:
 INOVATIVNOST,
 PARTNERSTVÍ,
 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE.

ALOKACE:
Celková alokace na OP LZZ pro období 2007–
2013 iní 2,1 mld. €, co  p edstavuje cca 7 % 
všech fi nan ních prost edk  fond  EU ur ených 
pro R. Míra spolufi nancování OP LZZ z ESF 
dosáhne 85 %, zbývajících 15 % bude hrazeno 
ze státního rozpo tu R. Prost edky bude mo né 
erpat do konce roku 2015.

PRIORITNÍ OSY:
OP LZZ obsahuje 5 prioritních os rozd lujících 
program na tematické celky. Ty jsou dále kon-
kretizovány prost ednictvím oblastí podpor, které 
vymezují, jaké typy aktivit mohou být podpo eny 
a na jaké cílové skupiny mohou být zam eny. 
Jednotlivé prioritní osy OP LZZ jsou v souladu se 
specifi ckými cíli programu.

PRIORITNÍ OSA 1
 ADAPTABILITA

Adaptabilita je zam ena na p edcházení neza-
m stnanosti prost ednictvím podpory investic do 
rozvoje lidských zdroj  ze strany podnik  a or-
ganizací, rozvoje odborných znalostí, kvalifi kací 
a kompetencí zam stnanc  a zam stnavatel , 
vytvá ení a zavád ní moderních systém  ízení 
a rozvoje lidských zdroj  a rozvoje specifi ckých 
slu eb v oblasti zam stnanosti, odborné p ípravy 
a podpory zam stnanc  v souvislosti s restruktu-
ralizací podnik  a odv tví.

OBLAST PODPORY ŠENÍ ADAPTABILITY 
ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI 
PODNIKŮ
Tato oblast podpory p ispívá ke zvyšování úrovn  
odborných znalostí, dovedností a kompetencí za-
m stnanc  a zam stnavatel . 
Cílovými skupinami jsou zam stnanci a zam st-
navatelé podnikatelských i nepodnikatelských 
subjekt  mimo institucí ve ejné správy.
P íjemci podpory dané oblasti mohou být zam st-
navatelé, vzd lávací a poradenské instituce, pro-
fesní a podnikatelská s í, organizace soci-
álních partner , Ministerstvo práce a sociálních 
v cí, Ministerstvo pr myslu a obchodu, Minister-
stvo zdravotnictví, p ípadn  další ministerstva 
a jimi z izované organizace.

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE 

-
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OBLAST PODPORY ŠENÍ ADAPTABILITY 
ZAMĚSTNANCŮ RESTRUKTURALIZOVANÝCH 
PODNIKŮ
Tato oblast podpory je zam ena na zvýšení 
adaptability zam stnanc  ch nezam st-
naností a zam stnavatel  restrukturalizovaných 
podnik . 
Cílovými skupinami jsou zam stnanci podnik  
p sobících v oborech a odv tvích, které prochá-
zejí strukturálními zm nami a jejic  zam stnanci 
jsou  nezam stnaností. 
P íjemci podpory dané oblasti mohou být vzd lá-
vací a poradenské instituce, profesní a podnika-
telská í, ú ady práce a Ministerstvo práce 
a sociálních v cí.

PRIORITNÍ OSA 2
 AKTIVNÍ POLITIKY TRHU PRÁCE

Aktivní politiky trhu práce jsou zam eny na zlepšení 
p ístupu k zam stnání, na trvalé za len ní osob hle-
dajících zam stnání a na prevenci nezam stnanos-
ti, zejména dlouhodobé nezam stnanosti a neza-
m stnanosti skupin znevýhodn ných na trhu práce.

OBLAST PODPORY POSÍLENÍ AKTIVNÍCH 
POLITIK ZAMĚSTNANOSTI
Realizace této oblasti podpory má p isp t ke 
zvýšení zam stnatelnosti nezam stnaných osob 
nebo osob ohro ených na trhu práce prost ed-
nictvím efektivního a cíleného vyu ití nástroj  
a opat ení aktivní politiky zam stnanosti.
Cílovými skupinami jsou uchaze i o zam stnání 
a zájemci o zam stnání. Podpora bude zam e-
na zejména na osoby, kterým se v nuje zvýšená 
pé e p i zprost edkování zam stnání a které jsou 
ohro eny dlouhodobou nezam stnaností nebo 
jsou  dlouhodob  nezam stnané.
P íjemci podpory dané oblasti mohou být, vzd -
lávací a poradenské instituce, organizace soci-
álních partner , nestátní neziskové organizace, 
ú ady práce a Ministerstvo práce a sociálních 
v cí.
 
OBLAST PODPORY 
TUCÍ A ZAVEDENÍ SYSTÉMU KVALITY SLUŽEB 
ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH ROZVOJ
Tato oblast podpory se zam uje na zvýšení ka-
pacity, komplexnosti a kvality slu eb poskytova-
ných institucemi slu eb zam stnanosti.

Cílovými skupinami jsou instituce ve ejných slu-
eb zam stnanosti a jejich pracovníci, spolupra-

cující organizace a jejich pracovníci a sociální 
partne i, jejich organizace a jejich zam stnanci.
P íjemcem podpory dané oblasti m e být Minis-
terstvo práce a sociálních v cí.

PRIORITNÍ OSA 3
 SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Sociální integrace a rovné p íle itosti je zam ena 
p edevším na pomoc osobám ohro eným sociálním 
vylou ením nebo osobám sociáln  vylou eným, a to 
formou p ímé podpory t chto osob i formou zvyšo-
vání kvality a dostupnosti sociálních slu eb pro tyto 
osoby v etn  posilování místních partnerství. Pod-
porována jsou také opat ení vedoucí ke zvyšování 
zam stnatelnosti t chto osob a opat ení sm ující 
k lepší slu itelnosti rodinného a profesního ivota. 
V rámci tohoto cíle jsou podporovány rovn  aktivity 
zam ené na prosazování rovných p íle itostí en 
a mu  na trhu práce. Zvláštní pozornost je v no-
vána p íslušník m romských komunit a migrant m 
a dalším skupinám z odlišného sociokulturního pro-
st edí.

OBLAST PODPORY PODPORA SOCIÁLNÍ 
INTEGRACE A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Tato oblast podpory p isp je k sociálnímu za le o-
vání sociáln  vylou ených osob a osob ch 
sociálním vylou ením, v etn  odstra ování bari-
ér v jejich p ístupu ke vzd lávání a k zam stnání, 
cestou zajišt ní a zvyšování dostupnosti, kvality 
a kontroly slu eb. 
Cílovými skupinami jsou na jedné stran  osoby so-
ciáln  vylou ené nebo ohro ené sociálním vylou e-
ním, na stran  druhé organizace a subjekty posky-
tující sociální slu by. 
P íjemci podpory dané oblasti mohou být kraje, 
obce, organizace z ízené kraji a obcemi, nestátní 
neziskové organizace, poskytovatelé sociálních slu-
eb, zam stnavatelé a vzd lávací instituce a dále 

Ministerstvo práce a sociálních v cí, Ministerstvo 
vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, orgány státní 
správy, organiza ní slo ky státu a p ísp vkové or-
ganizace státu.

OBLAST PODPORY PODPORA SOCIÁLNÍ 
INTEGRACE PŘÍSLUŠNÍKŮ ROMSKÝCH LOKALIT
Cílem této oblasti podpory je sociální za le ová-
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ní p íslušník  sociáln  vylou ených romských 
komunit zajišt ním dostupnosti, kvality a kontroly 

, v etn  odstra ování  v p ístupu ke 
vzd lávání a k zam stnání a v p ístupu k investi ní 
podpo e.
Cílovými skupinami jsou  p íslušníci soci-
áln  vylou ených romských lokalit a poskytovatel
sociálních . 
P íjemci podpory  ti mohou t kraje, 

, organizace z í  kraji a , nestátní 
neziskov  organizace, poskytovat  sociálních 
slu , zam stnavat  a vzd lávací instituce 
a dále Ministerstvo práce a sociálních v cí, Ú ad 
vlády, orgány státní správy, organiza ní s ky stá-
tu a p ísp  organizace státu.

OBLAST PODPORY INTEGRACE SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÝCH SKUPIN NA TRHU PRÁCE
Tato t podpory je zam ena na posílení pra-
covní integrace os  ohro ených sociálním vylou-
ením a odstra ování  znesnad ujících jejich 

rovnocenný vstup na trh práce.
Cílovou skupinou jsou  dlouhodo  vy len -

 z trhu práce. 
P íjemci podpory  ti mohou t m sta, 

, místní a o ans  iniciativy, nestátní nezis-
 organizace a vzd lávací a poradensk  orga-

nizace.

OBLAST PODPORY PŘÍLEŽITOSTI ŽEN 

HO A RODINNÉHO ŽIVOTA
Tato t podpory pomáhá prosazovat napl ová-
ní principu rovných p í tostí en a mu  na trhu 
práce a vytvá ení podmínek pro soulad o 
a pracovního ta.
Cílovými skupinami jsou p edevším eny 
na trhu práce,  v  situaci jako eny s 
malými d tmi, rodi e s d tmi, rodi e samo ivit /

vitelky a  pe ující o  leny ro-
diny. Dále sem pat í zam stnavat  a organizace 
prosazující rovno en a mu . 
P íjemci podpory  ti mohou ýt zam st-
navat , výz  a vzd lávací instituce, práv-

  p ící ve vzd lávání a m 
poradenství, územní samospráv  celky a ú ady 
samosprávných celk , jejich orgány a jimi z ízen

  organizace, orgány státní správy a 
jimi z  organizace a p ísp vk  organiza-

ce státu, poskytovat  slu  p e o d ti, nestátní 
neziskov  organizace, v  organizace a soci-
ální partne i a Ministerstvo práce a sociálních v cí.

PRIORITNÍ OSA 4
 VEŘEJNÁ SPRÁVA A VEŘEJNÉ SLUŽBY

Ve ejná správa a ve  slu y jsou napl ovány 
prost ednictvím intervencí zam ených na zvýšení 
institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a trans-
parentnosti ve  správy a ve ejných . 
Podpora je zam ena jak na modernizaci orgán  
úst ední státní správy, tak na modernizaci územní 
ve  správy. Pozornost je v nována rovn  re-
alizaci aktivit a aplikaci nástroj  zvyšujících kvalitu 
a dostupnost ve ejných slu , participaci o an  
na místním ve  t  a v neposlední ad  
i etickým standard m ve ve  správ .

OBLAST PODPORY 
NÁLNÍ KAPACITY A EFEKTIVNOSTI STÁTNÍ SPRÁVY
Tato t podpory se zam uje na modernizaci 
ve  správy a posílení rozvoje lidských zdroj  
prost ednictvím zvyšování kvality regulace, vzd -
lávání, ízení a komunikace ve správních ú adech 
a v ú adech územních samosprávných celk .
Cílovými skupinami jsou správní ú ady, jimi z i-
z  organizace a jejich zam stnanci, územní 
samospráv  celky, jimi z izov  organizace 
a jejich zam stnanci, politici územních samospráv-
ných celk  v etn  volených zastupitel  územních 
samosprávných celk .
P íjemci podpory  sti mohou ýt ce, 
kraje a organizace jimi z izov , svazky a sdru e-
ní cí, správní ú ady R (z  ministerstva), 
justice, organizace z íz  Ministerstvem zdravot-
nictví, Hasi ský záchranný s  R, Policie R. 

PRIORITNÍ OSA 5
 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Mezinárodní spolupráce je zam ena na podporu 
mezinárodní spolupráce v rámci rozvoje lidských 
zdroj  mezi projekty v r zných lenských státech 
EU, mezi skupinami akt r  zam ených na speci-
fi ckou tiku, mezi akt  ze spole  regi-
onální ti s akt  v dalších stech a mezi 
národními organizacemi v n kolika lenských stá-
tech EU.



6

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 

Finan ní prost edky z OP LZZ lze získat p ed-
ím projektových ádostí v rámci vyhlašo-

vaných výzev. Rozlišujeme dva typy projekt  – 
individuální a grantové.
Individuální projekty jsou projekty v tší-
ho rozsahu, které p edkládá p edem sta-
novený p íjemce nebo úzký okruh p íjemc  
na základ  p ímé výzvy. V tšinou se jedná 
o subjekty typu kraje, ú ady práce, odbor-
né útvary jednotlivých resort  i Ú ad vlády. 
Grantové projekty jsou projekty obvykle
menšího rozsahu p edkládané na základ  
výzvy k p edkládání tí v rámci globál-
ního grantu OP LZZ (dle d ív jší terminolo-
gie grantové schéma). Jsou zam eny hlav-
n  na realizaci  pro cílové skupiny 
jednotlivc  a organizací na základ  poptávky 
specifi kované p íjemci a vycházející z ana-
lýzy pot eb cílové skupiny. Umo ují uplat-
n ní inova ních p ístup  k ešení problém  
a pot eb cílových skupin a zapojení místních 
iniciativ.

TYPY PROJEKTŮ:
OBLAST PODPORY 5.1 

Tato oblast podpory p ispívá k zintenzivn ní 
mezinárodní spolupráce a rozvoji partnerství, 
pakt  a iniciativ v oblasti rozvoje lidských zdroj  
a zam stnanosti.
Cílovými skupinami jsou instituce odpov dné 
za p íslušné politiky a dále instituce podílející 
se na implementaci OP LZZ a jejich zam st-
nanci, úst ední orgány státní správy, ú ady prá-
ce, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, 
nestátní neziskové organizace, sociální part-
ne i, výzkumné a vzd lávací instituce a místní 
partnerství.
P íjemci podpory dané oblasti mohou být obce, 
kraje a jimi z izované organizace, nestátní ne-
ziskové organizace, sociální partne i, výzkum-
né a vzd lávací instituce, místní partnerství, 
sociální podniky, úst ední orgány státní správy, 
ú ady práce, implementa ní struktura OP LZZ.

PODÍL JEDNOTLIVÝCH PRIORITNÍCH OS NA OP LZZ:

Adaptibilita

Aktivní politiky trhu práce

Sociální integrace a rovné 
p í tosti

Ve ejná zpráva a ve ejné 
y

Mezinárodní spolupráce

Technická pomoc
33%

22%

10% 2% 4%

29%
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Projekt: MOBILNÍ SLUŽBY PRO MIGRANTY
Realizátor: Organizace pro pomoc uprchlík m
Opera ní program: Rozvoj lidských zdroj
Priorita: Sociální integrace a rovné p íle itosti
Opat ení: Integrace specifi ckých skupin obyvatel-
stva ohro ených sociální exkluzí
Finan ní podpora: 3 943 000,- K
Období realizace: 1. 9. 2006 – 30. 6. 2008
Kontakt: www.opu.cz, www.migraceonline.cz
www.domavcr.cz

Cílem Organizace pro pomoc uprchlík m (OPU) je 
pomáhat uprchlík m a ostatním cizinc m na území 

eské republiky, kte í jsou ve své vlasti pronásle-
dováni z d vodu politického, etnického, -
ského, rasového nebo kv li své p íslušnosti k ur ité 
sociální skupin , a také t m, kte í  v R ívají 
práva azylu a do asné ochrany. 
Projekt „Mobilní s y pro migranty“ byl zam en 
na cizince  sociální exkluzí s dlouho-
dobým i trvalým pobytem v R v etn  azylant  
a adatel  o azyl. Jeho primárním cílem bylo po-
skytování právního a sociáln -právního poradenství 
imigrant m v krajích, kde doposud takováto pomoc 
chyb la. Jednalo se o kraj Jiho eský, Karlovarský, 
Liberecký, Pardubický, Plze ský, Vyso ina a Zlín-
ský. V tší informovanost o problematice byla za-
jišt na prost ednictvím propagace a sedmi jedno-
denních školících seminá . Byly rozesílány letáky 

na ú ady práce, cizinecké policie, ivnostenské 
ú ady, sociální odbory m st a obcí. Dále byl distri-
buován Bulletin OPU s informacemi o aktuálních 
problémech cizinc , o zm nách zákon  a sou as-
né praxi práce s imigranty i o dota ních programech 
EU. V ka dém kraji byl zorganizován jednodenní 
seminá  s dobrovolnou ú astí odborné i laické ve ej-
nosti, kde došlo k seznámení s Koncepcí integrace 
cizinc  MPSV a s programy EU. Cílem bylo zaško-
lení pracovník  z krajských ú ad  p icházejících do 
kontaktu s cizineckou problematikou. 
Dále se projekt zam oval na zapojení místní ve-
ejnosti do procesu integrace cizinc , co  probí-

halo formou zapojení dobrovolník  (tzv. „bridge 
persons“), pomocí kterých byly vytvá eny páry ci-
zinec - dobrovolník. Dobrovolníci tímto zp sobem 
a spolu s masivní informa ní kampaní pomáha-
li cizinc m jednak v orientaci v eském prost edí, 
jednak v navázání jejich komunikace s majoritní 
spole ností, ím  zlepšovali st jejich integra-
ce do spole nosti a p ijetí obyvateli. Dobrovolník m 
byla poskytována pravidelná supervize. 
Výše uvedené aktivity sm ovaly ke zvýšení za-
m stnatelnosti imigrant , k jejich í se na trhu 
práce a ke zvýšení mo nosti jejich spole enského 
uplatn ní.
„Dobrovolnictví je v eské republice teprve v po át-
cích, p esto jsme však zaznamenali velký zájem 
o tuto práci. Se zajišt ním této s  pro imigranty 
jsou spojeny r zné zajímavé situace, se kterými se 
musíme vyrovnat. Nap íklad se jedná o velmi r z-
né sociokulturní prost edí, z n ho  k nám cizinci 

PŘÍKLADY ZAJÍMAVÝCH PROJEKTŮ
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p icházejí. Nap íklad  muslimové ob n ji p ijí-
mají enu dobrovolnici apod.,“ uvedla koordinátorka 
projektu k systému „bridge persons“ Lucie Machalo-
vá. „V rámci sociáln -právního poradenství se nejví-
ce konzultací týká hledání zam stnání, komunikace 
s ú ady a nostrifi kací“ a dopl uje své tvrzení kon
krétním p íkladem cizince, „kterého ádost o za-
m stnání byla nejd ív odmítnuta kv li obavám za-
m stnavatele z nadm rné administrativy spojené 
se zam stnáním cizince. Poté byla zam stnavateli 
naším pracovníkem problematika zam stnávání 
cizinc  objasn na, na základ   byl cizinec 
do zam stnání p ijat.“

Projekt: KOMPLEXNÍ PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ 
KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI 
LIPNO SERVIS, S.R.O.
Realizátor: Lipno Servis s.r.o.
Opera ní program: Rozvoj lidských zdroj
Priorita: Adaptabilita a podnikání
Opat ení: Zvýšení adaptability zam stnava-
tel  a zam stnanc  na zm ny ekonomických 
a technologických podmínek, podpora konkuren-
ceschopnosti
Finan ní podpora: 510 592,- K
Období realizace: 1. 10. 2005 – 30. 9. 2007
Kontakt: www.lipno.info 

Spole nost Lipno Servis je provozovatelem vý-
znamných st edisek cestovního ruchu v obci 
Lipno nad Vltavou. Spole nost výrazn  investuje 
do rozvoje svých stávajících struktur, s ím  sou-
visí i zvyšování rozsahu nabízených slu eb. Z to-
hoto pohledu je klí ové zajistit odpovídající úrove  
v personální oblasti. 
Cílem projektu bylo posílení konkurenceschop-
nosti a pracovní síly, díky kterému by došlo k dal-
šímu rozvoji cestovního ruchu. Cílovou skupinou 
byli zam stnanci spole nosti Lipno Servis, s.r.o., 
jejich  kvalifi ka ní rozvoj je d tý nejen z po-

hledu reprezentace spole nosti, ale také obce 
Lipno nad Vltavou a pot  i celého regionu 
Lipenska. 
Hlavní aktivity projektu lze rozd lit do t í následu-
jících skupin. První bylo jazykové vzd lávání jako 
jedna ze základních podmínek zlepšení servisu 
pro zahrani ní turisty. Druhou oblastí vzd lává-
ní byl marketing a komunikace ve slu bách. Pro 
spole nost je zcela zásadní vedle aktivní znalosti 
cizích jazyk  prohlubovat komunika ní doved-
nosti zam stnanc  v ka dodenním styku se zá-
kazníkem. T etí vzd lávací oblastí byla obsluha 
výpo etní techniky – rozvoj schopností personálu 
u ivatelsky ovládat základní software, zejména 
pro udr ování kontakt  se zákazníky, zajišt ní 
podnikové administrativy a tvorbu grafi ckých pre-
zentací. Základní znalost práce na PC je v mo-
derní komunika ní spole nosti, a obzvlášt  pak 
v stále se rozvíjejícím odv tví cestovního ruchu, 
nezbytnou sou ástí odborné „vybavenosti“ pra-
covník . 
Celkem byly realizovány 3 druhy kurz : a) jazyko-
vé kurzy anglického a n meckého jazyka r zných 
úrovní, b) kurz komunikace – zam ený na pro-
klientské chování (zvyšování kvality poskytova-
ných slu eb), ské dovednosti pro st ední 
management a mana erské dovednosti pro vyšší 
management, c) kurz výpo etní techniky – 7 lekcí 
na r zné po íta ové programy. „Velký ohlas m l 
kurz komunikace,“ uvedla Lucie Bravencová, ma-
na erka projektu.
Celkov  hodnotí mana erka p ínosy projektu ná-
sledovn : „Realizace projektu m la pozitivní p í-
nos pro cílovou skupinu zejména ve zvýšení její 
adaptability a zp sobilosti pro výkon zastávaných 
pracovních inností, rozvoji osobnostního poten-
ciálu ú astník  projektu a r stu jejich odborné 
kvalifi kace. Tyto skute nosti mají v kone ném d -
sledku pozitivní vliv na široké spektrum zákazník  
– návšt vník  turistické destinace Lipenska – ve 
smyslu zkvalitn ní poskytovaných slu eb.“
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY OP LZZ:

POUŽITÉ ZKRATKY:
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních v cí
MPO – Ministerstvo pr myslu a obchodu
MV – Ministerstvo vnitra
Odbor 45 MPSV – Odbor implementace program  ESF
Odbor 22 MPSV – Odbor sociálních  a sociálního za le ování 
Odbor 72 MPSV – Odbor ízení pomoci z ESF

Řídící orgán OP LZZ

MPSV, odbor 72

Zprostředkující

subjekt MPO

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

Oblast podpory 1.1 - část

Oblast podpory 1.2 - část

Oblast podpory 2.2 

Oblast podpory 3.4 

Prioritní osa 5

Zprostředkující

subjekt MPSV 

- odbor 45

Zprostředkující

subjekt MPSV 

- odbor 22

Zprostředkující 

subjekt MV

Technická 

pomoc

Technická 

pomoc

Monitorovací výbor

IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURA:
ízení OP LZZ je zajiš ováno subjekty na r zných stupních ízení, které tvo í implementa ní 

strukturu OP LZZ. Ta zahrnuje Ministerstvo práce a sociálních v cí – Odbor ízení pomoci z ESF 
jako ídící orgán a zprost edkující subjekty, na které ídící orgán deleguje výkon n kterých 
inností.
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Globálním cílem OP VK je „Rozvoj vzd lanostní 
spole nosti za ú elem posílení konkurenceschop-
nosti R prost ednictvím modernizace systém  
po áte ního, terciárního a dalšího vzd lávání, 
jejich propojení do komplexního systému celo i-
votního u ení a zlepšení podmínek ve výzkumu 
a vývoji“.

SPECIFICKÉ CÍLE:
1. Rozvoj a zkvalit ování po áte ního vzd lá-

vání s d razem na zlepšení klí ových kom-
petencí absolvent  pro zvýšení jejich uplat-
nitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace 
k dalšímu vzd lávání. 

2. Inovace v oblasti terciárního vzd lávání sm -
rem k propojení s výzkumnou a vývojovou 
inností, v tší fl exibilit  a kreativit  absolvent  

uplatnitelných ve znalostní ekonomice, k za-

traktivn ní podmínek pro výzkum a vývoj a k 
vytvo ení komplexních a efektivních nástroj , 
které by podporovaly inova ní proces jako ce-
lek.

3. Posílení adaptability a fl exibility lidských zdro-
j  jako základního faktoru konkurenceschop-
nosti ekonomiky a  rozvoje R 
prost ednictvím podpory dalšího vzd lávání 
na stran  nabídky i poptávky.

4. Vytvo ení moderního, kvalitního a efektivního 
systému  u ení prost ednictvím 
rozvoje systému po áte ního, terciárního 
a dalšího vzd lávání v etn  propojení t chto 
jednotlivých ástí systému  u e-
ní.

ALOKACE:
Na fi nancování OP VK je vy len na ástka 
2 151,4 mil. € (cca 54 mld. K  p i kurzu 25 K ), p i-

 85 % tvo í zdroje EU (ESF) a 15 % národní 
zdroje ze státního rozpo tu (z rozpo tu MŠMT).

PRIORITNÍ OSY:
ty i specifi cké cíle se odrá ejí ve ty ech tematic-

kých oblastech – tzv. prioritních osách. Tyto osy se 
dále d lí na oblasti podpory, v rámci nic  mohou 
zájemci p edkládat projektové ti o podporu. 
Pátá prioritní osa í k technickému zajišt ní 
fungování celého opera ního programu. 

PRIORITNÍ OSA 1 
  POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Oblasti podpory: 
1.1 – Zvyšování kvality ve vzd lávání
1.2 – Rovné p í tosti d tí a k  v etn  d tí 

a k  se speciálními vzd lávacími pot ebami
1.3 – Další vzd lávání pracovník  škol a škol-

ských za ízení
1.4 – Zlepšení podmínek pro vzd lávání na 

základních školách

První prioritní osa umo uje podpo it aktivity, které 
se zam ují na rozvoj klí ových kompetencí k  
a student , systematické vzd lávání pedagog  
po odborné i  stránce. Podporuje 
spolupráci základních a st edních škol, spoluprá-
ci s potenciálními zam stnavateli, zvýšení zájmu 

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO 

OP VK je významným nástrojem podpory kva-

-

-
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o technické obory, rozvoj kariérového poradenství 
na školách, programy prevence rizikového chová-
ní a jednání, multikulturní dialog apod.
Cílovými skupinami vzd lávacích aktivit jsou d ti 
se speciálními vzd lávacími pot ebami z mate -
ských, základních i st edních škol, ci í 
p ed asným odchodem ze vzd lávacího proce-
su i d ti a áci mimo ádn  nadaní. Podpora je 
ur ena i rodi m sociáln  znevýhodn ných d tí 
a ák , pracovník m škol a školských za ízení, 
nebo pracovník m organizací p sobících v oblas-
ti vzd lávání nebo asisten ních slu eb a v oblasti 
volného asu d tí a mláde e. 

P íjemci podpory jsou zejména školy a školská za-
ízení, úst ední orgány státní správy, p ímo ízené 

organizace úst edních orgán  státní správy, kraje, 
m sta a obce, vysoké školy, nestátní neziskové 
organizace, profesní organizace zam stnavatel , 
profesní organizace odborové, zam stnavatelé, 
organizace p sobící ve vzd lávání a kariérovém 
poradenství, organizace p sobící v oblasti volné-
ho asu d tí a .

PRIORITNÍ OSA 2
  TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ

Oblasti podpory:
2.1 – Vyšší odborné vzd lávání 
2.2 – Vysokoškolské vzd lávání
2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
2.4 – Partnerství a sít  

Druhá prioritní osa podporuje aktivity zam ené 
na rozší ení a inovace studijních program  s d -
razem na výuku cizích jazyk , výchovu k podnika-
telství i propagaci technických obor . Dále pod-
poruje praxe a stá e student  u zam stnavatel , 
zapojení do mezinárodních projekt  a mobilitu 
pracovník  výzkumu a vývoje mezi výzkumnými 
institucemi a soukromým a ve ejným sektorem.
Cílovými skupinami vzd lávacích aktivit jsou ze-
jména studenti VOŠ a VŠ,  základních a st ed-
ních škol, u itelé VOŠ, akademi tí a ostatní pra-
covníci VŠ a pracovníci vývojových a výzkumných 
institucí. 
P íjemci podpory jsou nej ast ji všechny typy 
VŠ a VOŠ, instituce v dy a výzkumu, vývojová 
a inova ní centra, m sta, kraje, obce, zdravotnická 
za ízení, nestátní neziskové organizace, zam st-
navatelé i organizace kariérového poradenství.

PRIORITNÍ OSA 3
  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Oblasti podpory:
3.1 – Individuální další vzd lávání
3.2 – Podpora nabídky dalšího vzd lávání

T etí prioritní osa podporuje aktivity zam ené na 
tvorbu národních a regionálních podp rných pro-
gram  na zvýšení poptávky ob an  po individuál-
ním vzd lávání, informa ní a poradenské slu by, 
rozvoj sítí a partnerství institucí dalšího vzd lávání. 
Podporuje rovn  programy vzd lávání dosp lých 
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ve školách, vzd lávání u itel , lektor , organiza -
ních a ídících pracovník  škol i vzd lávacích 
st edisek.
Cílovými skupinami jsou ú astníci dalšího vzd -
lávání, lekto i, pracovníci vzd lávacích institucí a 
ob ané s trvalým pobytem v R.
P íjemci podpory jsou zejména úst ední orgány 
státní správy, p ímo ízené organizace úst edních 
orgán  státní správy, kraje, školy a školská za íze-
ní, instituce terciárního vzd lávání, instituce posky-
tující poradenství pro oblast dalšího vzd lávání, 
nestátní neziskové organizace, zam stnavatelé, 
profesní organizace zam stnavatel  a zam st-
nanc , podnikatel , organizace p sobící ve vzd -
lávání a kariérovém poradenství, m sta a obce.

PRIORITNÍ OSA 4
  SYSTÉMOVÝ RÁMEC CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Oblasti podpory:
4.1 – Systémový rámec po áte ního vzd lávání
4.2 – Systémový rámec terciárního vzd lávání  

a rozvoje lidských zdroj  
ve výzkumu a vývoji

4.3 – Systémový rámec dalšího vzd lávání

tvrtá prioritní osa podporuje aktivity budující sys-
tém na úrovni po áte ního, terciárního i dalšího 
vzd lávání. Jedná se nap íklad o rozvoj klí ových 
kompetencí v neformálním a zájmovém vzd lá-
vání, p ípravu podmínek reformované maturitní 
zkoušky, podporu u itel  p i ov ování školních 

vzd lávacích program , reformu terciárního vzd -
lávání, tvorbu koncepce dalšího vzd lávání apod.
Cílovou skupinu vzd lávacích aktivit tvo í souhrn 
všech výše v textu uvedených cílových skupin.
P íjemcem podpory je pouze Ministerstvo školství 

 a t lovýchovy (MŠMT) p íp. ve spoluprá-
ci s jimi p ímo ízenými organizacemi. 
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TYPY PROJEKTŮ:
Individuální projekty (IP) – individuálním projektem je ucelený projektový zám r, který p edkládá a-
datel s cílem získat dotaci v rámci OP VK. IP je realizován na celostátní, resp. nadregionální úrovni, 
nebo na regionální úrovni (nap . v p ípad  prioritní osy 2 nebo v p ípad  projekt  systémového charak-
teru v prioritní ose 1 a 2, které p ipraví kraj pro své území). IP se realizují v rámci prioritních os 1 a 2 pod 
ozna ením individuální projekty ostatní a v rámci os 3 a 4 jako individuální projekty národní.
Grantové projekty (GP) – grantovým projektem je ucelený projektový zám r, který p edkládá adatel 
s cílem získat dotaci v rámci GG. Projekt je realizován na území jednoho p íslušného kraje. GP se rea-
lizují v rámci první prioritní osy (oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3) a ve t etí prioritní ose v oblasti 3.2.

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY OP VK:

PŘÍJEMCEPŘÍJEMCE

PŘÍJEMCEPŘÍJEMCE

IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURA:
OP VK je ízen Ministerstvem školství,  a t lovýchovy. ást zavád ní programu (v prioritní
ose1 a v prioritní ose 3) je zajiš ována prost ednictvím globálních grant  kraj  (GG); 13 kraj  plní pro tyto 
GG roli tzv. zprost edkujících subjekt .
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Projekt: BIOLOGIE V PRAXI
Realizátor: Gymnázium Dob íš, 
St edo eský kraj
Opera ní program: Vzd lávání pro konkurence-
schopnost
Prioritní osa: 1 – Po áte ní vzd lávání
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve 
vzd lávání
Finan ní podpora: 4 293 900 K
Období realizace: 1. 1. 2009 – 30. 9. 2011
Kontakt: www.gymkc.cz 

Východiskem projektu jsou chyb jící kompe-
tence student  v pou ání získaných v do-
mostí a uv dom ní si provázanosti jednotli-
vých p edm t .
Cílem projektu je pomoci student m osvojit 
si tyto kompetence vytvo ením a praktickým 
ov ením vzd lávacího programu biologie. 
Program zd raz uje mezip edm tové vazby, 
efektivní pou ání ICT, e-learning, praktickou
výuku v terénu a další inovativní metody vyu o-
vání. Zpracování informací i výstupy probíhá s 
d razem na ICT technologie (nap . elektronic-
ké št , prezentace, postery, audiovizuální 
záznamy). V rámci projektu jsou vybírány a 
monitorovány biologicky významné lokality, do 
nich  studenti podnikají pr zkumné expedice.

Výstupem jsou elektronické materiály pro vý-
uku (prezentace, wikiencyklopedie). Uvede-
né postupy í vyzkoušet a popsat nový 
vzd lávací program výuky biologie s d razem 
na interdisciplinární vazby a jiná specifi ka (en-
viromentální výchova, geografi e, historie, ge-
ologie). 

Projekt: INTEGRACE ZRAKOV
 A STUDENT

Realizátor: INTEGRACE, o. s.
Opera ní program: Vzd lávání pro konkuren-
ceschopnost
Prioritní osa: 1 – Po áte ní vzd lávání
Oblast podpory: 1.2 – Rovné p í tosti d tí 
a ák , v etn  d tí a k  se speciálními 
vzd lávacími pot ebami
Finan ní podpora: 4 994 750 K
Období realizace: 1. 6. 2009 – 30. 4. 2011
Kontakt: www.integraceos.cz 

Obsahem projektu je integrace zrakov  posti-
 k .Cílem projektu je proto seznámit 

pedagogické pracovníky s touto problemati-
kou, poskytovat jim aktuální informace o tech-
nických pom ckách, o legislativních podmínkách 
a o psychologických i sociálních aspektech 
za len ní zrakov  post ých d tí do výu-
ky. Projekt je zam en i na rodi e t chto ák  
a student . Zám rem projektu je nabídnout 

PŘÍKLADY ZAJÍMAVÝCH PROJEKTŮ
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vzd lávací kurzy pro pedagogy, informa -
ní školení pro rodi e, poradenskou linku pro 
ú astníky kurz  a áky, vybudovat záp j ní 
centrum výukových pom cek a demonstra ní 
centrum elektronických kompenza ních po-
m cek.

Projekt: 
NÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL K JEJICH BUDOUCÍMU 

KÝCH OBORECH
Realizátor: Technická univerzita v Liberci
Opera ní program: Vzd lávání pro konkuren-
ceschopnost
Prioritní osa: 2 – Terciární vzd lávání, výzkum 
a vývoj
Oblast podpory: 2.3 – Lidské zdroje ve výzku-
mu a vývoji
Finan ní podpora: 11 197 383 K
Období realizace: 1. 8. 2009 – 30. 6. 2012
Kontakt: www.tul.cz 

Projekt je odpov dí na nedostatek jazykov  
a znalostn  vybavených mladých absolvent  
v oblasti výzkumu a vývoje v technických v d-
ních disciplínách. Projekt se obrací k ák m 
i jejich u itel m s nabídkou vzd lávacích kurz , 
seminá , her, sout í a podobných mimovýu-
kových technických aktivit, které dok í áky 
vtáhnout do zajímavé praktické problematiky. 
Zám rem projektu je vytvo it internetový por-

tál propagující výsledky výzkumu a vývoje 
a umo ující zapojeným osobám diskusi, ško-
licí centrum, metodické a didaktické materiály 
a soubor vzájemn  se dopl ujících polytech-
nických pom cek demonstrujících interaktivní 
a p it vou formou základní fyzikální a che-
mické d je. 

Projekt: KONCEPCE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Realizátor: MŠMT 
Opera ní program: Vzd lávání pro konkuren-
ceschopnost
Prioritní osa: 4 – Systémový rámec t-
ního u ení
Oblast podpory: 4.3 – Systémový rámec další-
ho vzd lávání
Finan ní podpora: 85 967 864,98 K
Období realizace: 1. 4. 2009 – 31. 3. 2012
Kontakt: www.msmt.cz 

Cílem projektu je navrhnout rámec pro oblast 
dalšího vzd lávání (dále jen DV) v následu-
jících oblastech: uznávání výsledk  DV; sti-
mulace poptávky po DV jednotlivc  i podnik ; 
slad ní vzd lávací nabídky s pot ebami trhu 
práce; podpora kvalitní nabídky DV; informa -
ní a poradenský systém. Projekt má koncep ní 
charakter, proto má vazbu ke všem dalším pro-
jekt m v oblasti DV a propojení po áte ního 
a dalšího vzd lávání. 
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Globálním cílem OPPA je „Zvýšení konkuren-
ceschopnosti Prahy posílením adaptability 
a výkonnosti lidských zdroj  a zlepšením p ístupu 
k zam stnání pro všechny“.

SPECIFICKÉ CÍLE:
1. Zvýšení profesní mobility a adaptability pra-
covník  a zam stnavatel  sm ující ke zvýšení 
kvality a produktivity práce.
2. Zlepšení dostupnosti zam stnání pro znevý-
hodn né osoby a zvýšení jejich ú asti na trhu 
práce.
3. Zvýšení kvality vzd lávání a odborné p ípravy 

PRIORITNÍ OSY:

PRIORITNÍ OSA 1
 PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY

Podpora je sm ována do rozvoje odborných 
teoretických i praktických znalostí a kompetencí 
pracovník  na trhu práce, zejména prohlubo-
váním i rozši ováním jejich kvalifi kace. Zvlášt-
ní pozornost je v nována zlepšení spolupráce 
mezi pracovišti výzkumu a vývoje, vzd lávacími 
institucemi a podnikatelskou sférou nap . formou 
transferu know-how a  Podpora sm uje 
také na podporu samostatné výd le né innosti, 
zakládání podnik  a poradenství v této oblasti. 
Cílovými skupinami jsou zam stnanci, zájemci 
o podnikání, zam stnavatelé a osoby samostat-
n  výd le n  inné. 
P íjemci podpory prioritní osy mohou být pod-
nikatelské subjekty, ve ejné instituce (tj. orgány 
územn  správních celk  v etn  organizací t mi-
to orgány z izovaných, dále Akademie v d R 
a další ve ejné výzkumné instituce, organiza ní 

 státu, p ípadn  další subjekty z izované zá-
konem), nestátní neziskové organizace, profesní 

y.

Na Podporu rozvoje znalostí ekonomiky je ur e-
no p  38 % celkových prost edk  OPPA, 
vyjád eno absolutn  se jedná o 48 729 498 
EUR.

PRIORITNÍ OSA 2
 PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE

Podporu mohou získat projekty zam ené na 
za le ování znevýhodn ných osob do zam st-
nání, v etn  projekt  zam ených na dopl ující 
sociální y. Projekty mohou spo ívat bu  
v p ímé práci se znevýhodn nými (nap . trénin-
kové zam stnání apod.) nebo se mohou zam it 
na zvýšení kvality podp rných  ur ených 
pro znevýhodn né, tj. mohou být zam eny na 
vzd lávání pracovník  a p ípadný další rozvoj 
organizací, které se znevýhodn nými pracují. 
Podpora dále sm uje do opat ení sm ující 
k souladu pracovního a soukromého ivota for-
mou rozvoje slu eb pé e o d ti, podporou fl exibil-
ních forem organizace práce a na realizaci opat-
ení proti diskriminaci v p ístupu na trh práce.

Cílovými skupinami prioritní osy jsou znevýhod-
n né osoby, pracovníci organizací sociálních 

stnavatelé.
P íjemci podpory prioritní osy mohou být nestát-
ní neziskové organizace, ve ejné instituce (tj. or-
gány územn  správních celk  v etn  organizací 
t mito orgány z izovaných, dále Akademie v d 

R a další ve ejné výzkumné instituce, organi-
za ní  státu, p ípadn  další subjekty z izo-
vané zákonem) a podnikatelské subjekty.
Na Podporu vstupu na trh práce je ur eno p i-

 29 % celkových prost edk  OPPA, vyjád-
eno absolutn  se jedná o 37 188 301 EUR.

PRIORITNÍ OSA 3
   MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Podporován je rozvoj vzd lávacích program  na 
st edních školách, odborných u ilištích, vyšších 
odborných a vysokých školách a také vzd lávání 
pedagogických a akademických pracovník . Do-
taci mohou získat programy zam ené na rozvoj 
p enositelných kompetencí a rozvíjení podnika-
vosti (rozvoj výchovy k podnikání a podnikavosti 
v kurikulu SŠ a VOŠ). Dalším cílem je zvýšení 

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA 

-
-
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zájmu o technické a p írodov dné obory na VŠ. 
Školy jsou podporovány v rozvíjení poradenských 

 pro studenty v oblasti vzd lávací dráhy 
i volby povolání a v orientaci na trhu práce. 

Na VŠ je akcentován p edevším rozvoj bakalá -
ských studijních program , podpora doktorských 
studijních program  a spolupráce se subjekty 
z oblasti výzkumu a vývoje. Podpora je zárove  
ur ena na rozvoj distan ní i kombinované formy 
studia. 
V rámci prioritní osy lze podporovat i za le ování 

k  a student  se speciálními vzd lávacími po-
t ebami do vzd lávání. Zatímco u ostatních sku-
pin aktivit se OPPA zam uje jen na sekundární 
a terciární vzd lávání, v oblasti podpory za len ní 

k  a student  se speci fickými vzd lávacími po-
t ebami mohou s projekty usp t i základní školy. 
Školám je n na p íprava a realizace plán  
individuálního za le ování k  a student  se 
speciálními vzd lávacími pot ebami do b ných 
t íd, zpracování komplexních program  pro tyto 

 a studenty v etn  dopl ujícího vzd lávání i 
dou ování. 
Pr ezovým tématem je podchycení a vzd lává-
ní mimo ádn  nadaných ák  a student , kte í 
vzhledem k r znosti kvality i kvantity svého nadání 
pot ebují kombinaci r zných forem p ípravy v pr -
b hu školního vzd lávání.
Cílovými skupinami prioritní osy jsou ci, studen-
ti, pedagogi tí pracovníci, akademi tí pracovníci 
a osoby, které p ed asn  opustily vzd lávací 
systém. 
P íjemci podpory prioritní osy mohou být školy, ve-
ejné instituce (tj. orgány územn  správních cel-

k  v etn  organizací t mito orgány z izovaných, 
dále Akademie v d R a další ve ejné výzkumné 
instituce, organiza ní slo y státu, p ípadn  další 
subjekty z izované zákonem) a nestátní nezisko-
vé organizace.
Na Modernizaci po áte ního vzd lávání je ur eno 
p n  29 % celkových prost edk  OPPA, vyjád-
eno absolutn  se jedná o 37 188 301 EUR.

IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURA:
ídicím orgánem OPPA je hlavní m sto Praha. 

V rámci Magistrátu hl. m. Prahy zajiš uje realiza-
ci programu pro všechny prioritní osy odd lení 

Evropského sociálního fondu odboru fond  EU. 
Do implementace programu nejsou zapojeny -
né zprost edkující subjekty.
Z programu Praha - Adaptabilita mohou získat 
podporu pouze cílové skupiny z území hlavního 
m sta Prahy.

TYPY PROJEKTŮ:
Finan ní prost edky OPPA jsou na projekty 
p id lovány dv ma distribu ními mechanismy: 
Grantové projekty – grantovými výzvami jsou 
poskytovány prost edky na realizaci grantových 
projekt . Výzvy vyhlašuje hlavní m sto Praha 
obvykle spole n  pro všechny t i v cné prioritní 
osy podle harmonogramu výzev, který je k dis-
pozici na www.oppa.cz. Výzvy y vymezují 
(v souladu s textem OPPA), kdo má právo p ed-

t projekt, jaké aktivity lze fi nancovat, jaká je 
minimální a maximální výše podpory na jeden 
projekt, kdy je termín pro p í ti 
a jakou formou je  o podporu t. Vý-
zva zajiš uje sout  tel  o p edem vyme-
zený objem prost edk . Podle ohodnocení -
dostí bude podpora nabídnuta nejkvalitn jším 
projekt m. 
Komplexní projekty – p ímým p id lením jsou 
poskytovány prost edky na realizaci komplex-
ních projekt , tj. projekt , které eší ást cíl  
OPPA a z jejic  charakteru plyne,  musí být 
zajiš ovány jednotn  na celém území hlavního 
m sta. Vzhledem k tomu, e tyto projekty jsou 
kv li svému systémovému charakteru realizo-
vatelné pouze z pozice územn  samosprávné-
ho celku, je pro n  hlavní m sto Praha p edem 
ur eným p íjemcem podpory.

PŘÍKLADY ZAJÍMAVÝCH PROJEKTŮ
Projekt: 

VÁNÍ DOKUMENTŮ
Realizátor: Handicap výrobní stvo invalid
Opera ní program: Praha – Adaptabilita 
Prioritní osa: 1 – Podpora rozvoje znalostní 
ekonomiky
Finan ní podpora: 3 938 033,75 K
Období realizace: 1. 11. 2008 – 30. 11. 2009
Kontakt: www.handicapvdi.qcm.cz 
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Cílem projektu je realizace systému profesní-
ho vzd lávání zdravotn  post ých zam st-
nanc  dru stva Handicap vdi v oblasti elektro-
nického zpracování dokument  (digitalizace) 
dopln ného o klí ové m kké dovednosti (ko-
munikace, time management, validace výstu-
p ). Projekt formou profesionalizace znalostí 
nabídne zdravotn  post  pracovník m 
p íle itost stát se odborníky v oboru digitalizace 
a zpracování dokument , který neklade vyso-
ké nároky na fyzickou zdatnost, ale spíše na 
pe livost, systemati nost a znalost moderních 
technologií. V souvislosti s obecným trendem 
nahrazování papírové dokumentace elek-
tronickou lze p edpokládat r st poptávky po 
specializovaných slu bách, které budou moci 
pracovníci vyškolení v rámci projektu nabízet 
a zvýšit tak své šance na uplatn ní na trhu prá-
ce.

Projekt: TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA JAKO SOCIÁLNÍ 

ŽENÍM NA ZAMĚSTNÁNÍ
Realizátor: Kaldi Café, spol. s r.o 
Opera ní program: Praha – Adaptabilita 
Prioritní osa: 2 – Podpora vstupu na trh práce
Finan ní podpora: 9 440 930,00 K
Období realizace: 1. 12. 2008 – 31. 5. 2011
Kontakt: www.ethiopiacafe.cz

Cílem projektu je zajistit kvalitní zázemí pro za-
m stnávání lidí s mentálním posti ením pro-
st ednictvím vytvo ení nové tréninkové kavár-
ny Ethiopia Café. Kavárna je z ízena ve form  
dlouhodob  udr itelné sociální fi rmy, ve které 
v pr b hu realizace projektu nalezne dlouhodo-
bé pracovní uplatn ní a tréninková místa 15 lidí 
s lehkým nebo st edním mentálním posti ením. 
Prost ednictvím kvalitního tréninku – pracovní 
rehabilitace, job klub  apod. si klienti programu 
mohou osvojit znalosti a dovednosti, díky nim
se významn  zvýší mo nost jejich uplatn ní na 
otev eném trhu práce. Projekt vychází z faktu, e 
pracovních míst pro lidi s mentálním post ím 
je stále velmi málo a e pracovn -tréninkový pro-
gram je nejp irozen jší a nejefektivn jší zp sob 
pracovní integrace. V rámci kavárny je rovn  re-
alizován široký doprovodný osv tový a informa -
ní program.

Projekt: PORADENSKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM 
PRO VZDĚLÁVÁNÍ MLADÝCH MIGRANTŮ
Realizátor: META o.s. - Sdru ení pro p íle itosti 
mladých migrant
Opera ní program: Praha – Adaptabilita 
Prioritní osa 3: Modernizace po áte ního vzd lá-
vání 
Finan ní podpora: 6 208 046,24 K
Období realizace: 1. 9. 2008 – 28. 2. 2011
Kontakt: www.meta-os.cz 
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Cílem projektu je podpo it integraci ák  a stu-
dent -cizinc  do eského vzd lávacího systému. 
Ti jsou podporováni zejména individuáln  formou 
dou ování odborných p edm t , výuky eštiny, 
p ípravy na p ijímací testy nebo sociálního pora-
denství. Do dou ování jsou zapojeni dobrovolníci 
–  tato praxe se p i individuální pomoci jednotli-
vým klient m osv d ila a zárove  významn  sni-
uje náklady na celý projekt. Vztah mezi klientem 

a dobrovolníkem navíc dopomáhá integraci cizin-
c  do eské spole nosti. V rámci projektu se také 
pracuje na metodice práce se áky a studenty 
migranty, která í zájemc m z ad u itel , 
kte í tak budou lépe p ipraveni na práci s migranty 
ve své škole. Další výstup, databáze kompatibility 
vzd lávacích systému, má migrant m usnadnit 
orientaci v našem školství

Cílová skupina - skupina osob, na kterou jsou za-
m eny aktivity realizovaného projektu nebo která 
má z t chto aktivit tek (nap . zam stnanci, ne-
zam stnaní, skupiny obyvatelstva  sociál-
ním nebo jiným vylou ením apod.). Zahrnuty nejsou 
osoby podílející se na realizaci projektu (tj. zejména 
realiza ní tým projektu).
Evropský sociální fond (ESF) - jeden ze struk-
turálních fond  Evropské unie, prost ednictvím kte-
rého jsou lenské zem  fi nan n  podporovány p i 
p edcházení nezam stnanosti a v boji proti ní, p i 
rozvoji lidských zdroj  a sociálního za le ování na 
trh práce.
Globální grant - rámcový plán pro realizaci oblasti 
podpory nebo její ásti, který se ívá pro p id lo-
vání fi nan ních prost edk  na grantové projekty za-
m ené na cílové skupiny jednotlivc  a organizací. 
V rámci starého programového období 2004-2006 
byl „globální grant“ nazýván „grantové schéma“.
Grantový projekt - projekt obvykle menšího rozsa-
hu, p edkládaný na základ  výzvy k p edkládání -
dostí v rámci globálního grantu, kterému je p id lo-
vána fi nan ní podpora na základ  dota ního ízení.
Projekt - asov  ohrani ený soubor cílených in-
ností provád ných p íjemci pro cílové skupiny za 
ú elem dosa ení  výsledku v rámci 
opera ního programu. Jedná se o konkrétní akce re-
alizované p íjemcem a spolufi nancované prost ed-
nictvím ESF.
P íjemce - subjekt (soukromý i ve ejný) zodpov d-
ný za zajišt ní realizace projektu. P íjemci p ipravují 
vlastní projekty, které realizují bu  vlastními silami 
nebo ve spolupráci s partnery nebo prost ednictvím 
externího dodavatele, p ípadn  kombinací t chto 
variant.

P íru ka pr adatele - dokument, který podává 
informace adatel m o mo nostech konkrétního 
opera ního programu ESF a o procesech souvise-
jících s podáním ádosti do programu. P íru ka pro 
adatele je v k dispozici ke sta ení na webových 

stránkách opera ního programu.
ídící orgán ( O) - subjekt odpov dný za správné 

a efektivní ízení opera ního programu a provád ní 
pomoci z ESF v souladu s p edpisy Evropské unie 
a národními normami. ídící orgán m e výkon n -
kterých inností delegovat na zprost edkující subjek-
ty - viz n e.
Spolufi nancování - je zajišt né ze strany eské 
republiky v ka dém programu hrazeném z fond  EU. 
V programovém období 2007-2013 poskytují fondy 
EU maximáln  85 % alokace a domácí spolufi nan-
cování iní minimáln  15 % (státní rozpo et, ve ejné 
rozpo ty).
Výzva (k p edkládání projektových ádostí) - do-
kument shrnující informace o termínu, od kterého 
je  p edkládat ádosti o fi nan ní podporu, 
o místech p íjmu ádostí a vyhlašované struktu e 
oblasti podpory apod. Vyhlášení výzvy probíhá na 
internetových stránkách vyhlašovatele, p ípadn  
i v tisku. Ka dá výzva obsahuje nezbytné informace 
o zp sobu p í projektu. Výzva m e být a-
sov  neomezená (tzv. pr b ná) nebo asov  ome-
zená (tzv. uzav ená).
Zprost edkující subjekt (ZS) - subjekt, na který 

ídící orgán deleguje výkon n kterých svých in-
ností. Rozsah delegovaných inností je stanoven 
formou písemné dohody mezi O a ZS.

SLOVNÍK POJMŮ
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