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OPERAČNÍ PROGRAM  

ZAMĚSTNANOST 2014 – 2020 

 Celková alokace OPZ je 2,6 mld. € (cca 68 mld. Kč) 

 OPZ se zaměřuje především na intervence nehmotného 
charakteru – především na podporu zaměstnanosti, rovné 
příležitosti, sociální začleňování a modernizaci veřejné správy  

 Národní cíl Strategie Evropa 2020 

o zvýšit celkovou míru zaměstnanosti osob ve věku 20 – 64 let na 
75%  

o zachování stejného počtu osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 s úsilím o snížení o 
30 000 osob 
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ZAMĚŘENÍ A ALOKACE OPZ 

č. Prioritní osy OPZ Podíl na alokaci 

programu 

1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní 

síly 

61 % 

2 Sociální začleňování a boj s chudobou 27 % 

3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 2 % 

4 Efektivní veřejná správa 6 % 

5 Technická pomoc 4 % 
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Celková alokace OPZ je 2,6 mld. € 
(cca 68 mld. Kč) 



STAV IMPLEMENTACE OPZ K 10.10. 2017 

Vyhlášené výzvy: 85 za 64,1 mld. Kč (94,3 % alokace) 

Registrované projektové žádosti: 8 051 za  65,3 mld. Kč (96,1% alokace) 

Projekty s vydaným právním aktem: 3 442 za 43 480 mld. Kč (64 % alokace) 

Vyúčtované žádosti o platbu: 10,5 mld. Kč  (15,5% alokace) 

Výdaje certifikované PCO: 9, 387 mld. Kč (13,8 % alokace) 
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HODNOCENÍ OPZ 

 Realizace OPZ probíhá bez zásadnějších problémů 

 OPZ má nejvyšší podíl právních aktů na alokaci ze všech 

OP (k září 2017) 

 OPZ byl MMR opakovaně vyhodnocen jako program s 

nízkým rizikem 

 Pozitivní hodnocení činnosti ŘO ze zpětné vazby 

příjemců 

 OPZ aktivně zavádí zjednodušené formy vykazování 

(nepřímé náklady, 40% paušál, jednotkové náklady) 

 OPZ plánuje implementaci finančních nástrojů 

(2018/2019) 
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EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 

 Alokace cca 4,2 miliardy 

 Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě 

zejména prostřednictvím posílení strategického řízení 

organizací, zvýšením kvality jejich fungování a snížením 

administrativní zátěže  

 Profesionalizace veřejné správy zejména prostřednictvím 

zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje 

politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace 

služebního zákona  

 Dosud byly vyhlášeny 2 výzvy (resp. 4 včetně Prahy), 2. 

výzva je aktuálně ve fázi věcného hodnocení, celková 

částka vyhlášených výzev je 800 mil., aktuálně je v 

realizaci 140 projektů 
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DALŠÍ VÝZVY PRO ÚSC 

 Již uskutečněné výzvy v roce 2017 

 Výzva 03_16_058 ÚSC (alokace 285 000 000 Kč) 

 110 přijatých žádostí o podporu  

 6 žádostí o podporu vyřazeno při HPFN 

 Výzva 03_16_117 Praha (alokace 15 000 000 Kč) 

 13 přijatých žádostí o podporu 

 1 žádost vyřazena při HPFN 

 zaměření žádostí hl. na strategické dokumenty, vzdělávání, metody 

kvality i procesní řízení. 

 Nyní se dokončuje věcné hodnocení 

 Plánované výzvy na rok 2018 

 03_17_080  (výzva pro ÚSC) a 03_17_118 (ÚSC-Praha) 

 Předpokládaná  alokace 150 mil. Kč a 10 mil. Kč 
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PODPORA SMOČR 

 V realizaci: Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 

spolupráce  (1. 2. 2016 – 31. 7. 2019) Rozpočet : 394 197 690,81 Kč. 

Projekt je zaměřen na podporu vytváření center společných služeb, 

založených na bázi meziobecní spolupráce. Společné služby budou 

poskytovány v oblasti veřejné správy,  bude prověřována možnost přenosu a 

výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy na DSO. 

 Ve fázi hodnocení: Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart 

City (1. 1. 2018 – 31. 12. 2019) Rozpočet: 8 981 707 Kč. Žádost o podporu 

splnila podmínky věcného hodnocení a čeká na projednání výběrovou 

komisív listopadu 2017.  

 Projektový záměr: dosažení vyšší odborné kvalifikace úředníků 

a zaměstnanců a zastupitelů obcí v ČR, sdůrazem na malé obce, při 

rozhodování o otázkách rozvoje území obcí, zejména v oblasti finančního 

řízení. Předpokládaný rozpočet: cca 130 000 000 Kč (01/2018 – 12/2022) 8 



OBCE A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI 

 čerpání prostřednictvím Úřadů práce (nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti) 

 Veřejně prospěšné práce (alokace 4 840 949 415Kč ); k září 

2017 schváleno 2 783 890 002Kč  

 Společensky účelná místa (alokace 5 429 811 360 Kč); k září 

2017 schváleno 3 815 590 383 Kč  

 

 Podpora zaměstnanosti cílových skupin, výzva č. 75, příjem žádosti do 

ledna 2018, alokace 298 000 000Kč, aktivity: poradenství, motivace, 

rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, vytváření nových pracovních 

míst, cíleno na nezaměstnané, neaktivní a osoby vzdálené trhu práce. 

 Integrované strategie – zapojení dle typu obce (výzvy pro ITI, IPRÚ, 

CLLD). 
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OBCE A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

PÉČE O DĚTI 

 Podpora dětských skupin - 2015 vyhlášeny výzvy (č.35/36) - vzniklo 

zhruba 5 800 míst pro děti v celkem 413 DS, následovala mimořádná 

výzva (č. 132), díky které přibyde dalších cca 290 dětských skupin.  

Ve vyhlášených výzvách bylo žadatelem 21 obcí, z toho bylo 20 

úspěšných; jednou obcí byla žádost stažena. 

V současnosti vyhlášeny výzvy č. 73/74 s alokacemi 1,1 miliardy Kč  a 320 

miliónů Kč, příjem žádostí do 1.2. 2018. 

 Podpora dětských klubů – v realizaci 12 projektů obcí, probíhá proces 

hodnocení výzev ukončených k 31.10. 2017 (77 a 78) 

 Mikrojesle - v rámci pilotního ověření nové služby péče o děti „Mikrojesle“ 

vzniklo 68 nových mikrojeslí. Na konec roku 2018 plánována další výzva, 

kde jsou předpokládanými oprávněnými žadateli mj. obce a jejich 

příspěvkové organizace. 
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OBCE A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování dosud ve 

výzvách 22 a 64 podpořeno 133 projektů z toho obce realizují 13 projektů 

za 59,2 mil. Kč. Na podzim 2018 je plánována navazující výzva č. 88  

 Využití integrovaných strategií dle typu obce  

 Podpora činností na podporu ohrožených dětí a rodin a na podporu 

procesů v sociálně – právní ochraně. V rámci výzvy č. 65 v roce 2016 

podpořeno 21 projektů za 91mil.Kč  z toho 1 projekt realizuje obec  a jeden 

příspěvková organizace obcí v celkové částce 6, mil. Kč. 

 Podpora transformace pobytových služeb 

 Podpora sociálního podnikání aktuálně otevřená výzva č.129 do listopadu 

2018; v realizaci 38 projektů za 150 mil. Kč. Podpořen ojedinělý projekt 

Sociální podnik Osoblažské odpady s. r. o., kdy se dohodly čtyři 

sousedící obce na vzájemné spolupráci. 
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KOORDINOVANÝ PŘÍSTUP K SOCIÁLNĚ 

VYLOUČENÝM LOKALITÁM 

 Určeno sociálně vyloučeným lokalitám spolupracujícím s Agenturou 

pro sociální začleňování, podmínka: vytvořený a schválený 

Strategický plán sociálního začleňování 

 Klíčové aktivity:  podpora vybraných sociálních služeb v jejich základní 

formě, podpora aktivit/ činností nad rámec základních forem sociálních 

služeb (fakultativní programy a aktivity)                                                                                                                                                                                                                                                        

 Ve výzvě č. 26 podpořeno celkem 61 projektů za 353,3 mil. Kč, ve 

výzvě č.42 podpořeno 88 projektů za 446,8 mil. Kč. Přímo obcemi bylo 

v těchto výzvách podáno 30 projektů.  

 Aktuální výzva č.52 příjem žádostí do 29.6. 2018, prozatím podáno 97 

projektových žádostí, doporučeno k financování prozatím 37 

projektů (8 projektů podáno obcemi).  
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OBCE A SOCIÁLNÍ INOVACE 

 Výzva č. 18  je otevřena  od 2/11 2015 do 31/12 2019  „Projekty veřejné 

správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ“ (alokace 300 

mil. Kč) žadatelé mohou být kraje, nepřeložily žádný projekt.  

 V přípravě výzva č. 82  - vyhlášení prosinec, kde žadateli mohou být i 

obce  Obsahově  bude tato výzva obdobou výzvy č.24 (alokace 200 

mil.Kč) 

 Doposud byl předložen jen jeden projekt obcí - Brno - Pilotní testování 

rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) 

 prostřednictvím inovativních projektů si územní samosprávné celky mohou 

řešit problémy vycházející z neutěšené sociální situace, nebo jiných příčin 

omezujících optimální chod  kraje nebo obce 
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KOMUNIKAČNÍ AKTIVITA A PODPORA 

ŽADATELŮM 

 Semináře pro žadatele, příjemce, individuální konzultace, 

semináře k tématům OPZ, produktové listy 

 Lokální podpora prostřednictvím odboru podpory projektů, 

pracoviště Praha, Brno, Ostrava, Ústní nad Labem, 

konzultační dny v krajích 

 

Portál www.esfcr.cz 

 

 Facebookový profil, internetová kampaň 

 Příběhy (www.esfcr.cz/pribehy) 
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