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Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit 

 

Podporovanými aktivitami jsou aktivity zaměUené na podporu snížení lokální 
nezaměstnanosti a vycházející z aktuálních potUeb lokálního trhu práce, jež jsou popsány ve 
schválené Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Lidé venkovu, venkov lidem.  
V projektech realizované aktivity by neměly nahrazovat činnosti ÚP ČR, ale naopak je 
doplňovat a rozšiřovat s ohledem na detailní znalost potřeb lokálního trhu práce.  
Z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
(dále jen „zákon o zaměstnanosti“), jsou podporovány pouze rekvalifikace. Další nástroje 
aktivní politiky zaměstnanosti definované dle zákona o zaměstnanosti (veUejně prospěšné 
práce, společensky účelná pracovní místa, pUíspěvky na zapracování, pUeklenovací 
pUíspěvky1) nejsou ve výzvě podporovány a realizovat je bude samostatně pouze ÚP ČR.  
 
Zapojení ÚP ČR do projektů je možné pouze formou partnera bez finančního pUíspěvku.  
 
V každém projektu by měla být zaUazena aktivita spojená s tvorbou nových udržitelných 
pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa či zprostUedkováním zaměstnání, čímž 
je v maximální míUe zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny. Zároveň je nutné 
dbát na zajištění komplexního charakteru pUedkládaného projektu, který musí tvoUit 
provázaný celek na sebe navazujících aktivit, jež usnadní pUístup cílové skupiny na trh práce.  
PUi pUípravě a realizaci projektů je potUeba klást důraz na individuální pUístup k osobám z 
cílových skupin, na respektování jejich specifických potUeb, na logickou provázanost aktivit 
poskytovaných osobám z cílových skupin a na zahrnutí všech relevantních činností 
potUebných pro úspěšnou realizaci projektu v jasné vazbě na potUeby cílové skupiny a s 
ohledem na účelnost a hospodárnost vynaložených prostUedků.  
 
Z důvodu koordinace a efektivnosti intervencí na podporu zaměstnanosti, 
doporučujeme žadatelům vždy předem konzultovat projektové záměry v oblasti 
zaměstnanosti s územně příslušnými kontaktními pracovišti ÚP ČR. 
  
Mezi podporované aktivity patří:  
 

1.  Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce  
a) Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání 
a jeho udržení  
b) Rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na 
trhu práce  
c) Aktivity zaměUené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a 
realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a 
kvalifikačních pUedpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostUedkování vhodného 
zaměstnání  

                                                           
1
 Po doHu realizaIe projektů ﾐeﾐí vyloučeﾐa ﾏožﾐost zároveň žádat ÚP ČR o poskytﾐutí příspěvku na zapracování 

ふposkytuje se zaﾏěstﾐavateli, pokud přijíﾏá do praIovﾐího poﾏěru uIhazeče o zaﾏěstﾐáﾐí, kteréﾏu je věﾐováﾐa zvýšeﾐá 
péčeぶ, případﾐě překlenovacího příspěvku dle zákoﾐa č. ヴンヵ/ヲ00ヴ SH., o zaﾏěstﾐaﾐosti. 
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Příklady podporovaných aktivit:   Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením   Profilace (vytvoUení pUehledu vlastností osoby, které se následně využívá pUi hledání 
nejvhodnější pracovní pozice) a targeting (marketingová metoda porovnávající 
vybrané části pracovního trhu a zhodnocující jejich atraktivitu a výhodnost pro osoby 
z cílových skupin), u kterých musí být v rámci projektů pUesně definován jejich účel a 
cílové skupiny   JOB kluby (tj. poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat 
jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a 
nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání); job klub probíhá formou 
opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách   Tízené poradenství ke změně kvalifikace  

 Získání či obnova pracovních návyků, napU. prostUednictvím mentoringu2
   Pracovní a kariérové poradenství (ambulantní a terénní forma)  

 Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika3
  

 Rekvalifikace a další profesní vzdělávání4   Jazykové vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills (měkké 
dovednosti, komunikační dovednosti apod.), podpora čtenáUské a numerické 
gramotnosti apod. (aktivity jsou pouze doprovodné a musí vést pUímo k uplatnění 
osob z cílových skupin na trhu práce)  

 
Aktivity je možné doplnit o zajištění doprovodných služeb typu dluhové poradenství, rodinné 
poradenství, psychologické poradenství, poradenství v oblasti bydlení apod. Aktivity jsou 
vhodné zejména pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané a osoby s kumulací 
hendikepů na trhu práce, které jsou nejvíce vzdáleny od trhu práce.  
 
Nebude podporováno:  
  Kariérové poradenství pro žáky ZŠ   Projekty založené pouze na rekvalifikacích a dalším vzdělávání bez pUímé 

uplatnitelnosti osob z cílových skupin na trhu práce   Podpora a poradenství v rozvoji lidských zdrojů v podnicích (rozvoj lidských zdrojů 
bude podporován z Investiční priority 1.3 OPZ)  

                                                           
2
 )půsoHilýﾏ ﾐákladeﾏ jsou osoHﾐí ﾐáklad┞ týkajíIí se ﾏeﾐtora, a to v souvislosti se zaﾏěstﾐáﾐíﾏ osoH┞ z Iílové skupiﾐ┞ a 

jejíﾏ zaučováﾐíﾏ u daﾐého zaﾏěstﾐavatele. Meﾐtor je součástí realizačﾐího týﾏu, výdaje jsou v┞pláIeﾐ┞ ﾐa základě 
praIovﾐí sﾏlouv┞ ﾐeHo dohod koﾐaﾐýIh ﾏiﾏo praIovﾐí poﾏěr ふplatí pravidlo o oHv┞klýIh ﾏzdáIh/plateIhぶ. Náklad┞ ﾐa 
ﾏeﾐtora lze také hradit jako ﾐákup služeH od dodavatele ﾐa základě dodavatelské sﾏlouv┞.  
 

3
 Podpora souladu ﾏezi sIhopﾐostﾐíﾏ, vzdělaﾐostﾐíﾏ a praIovﾐíﾏ poteﾐIiáleﾏ osoH a ﾏožﾐostí jejiIh reálﾐého uplatﾐěﾐí ﾐa trhu 

práIe; praIovﾐí diagﾐostika jako suHs┞stéﾏ Hilaﾐčﾐí diagﾐostik┞ se příﾏo zaﾏěřuje ﾐa ﾏožﾐosti koﾐkrétﾐího praIovﾐího uplatﾐěﾐí 
odpovídajíIího sIhopﾐosteﾏ a zájﾏůﾏ klieﾐta. Diagﾐostiku lze v┞užívat v opodstatﾐěﾐýIh případeIh a v IeﾐáIh oHv┞klýIh a ﾏusí 
sﾏěřovat k ps┞IhodiagﾐostiIkéﾏu zhodﾐoIeﾐí a posouzeﾐí praIovﾐíIh a ps┞IhiIkýIh předpokladů osoH┞ z Iílové skupiﾐ┞ ve vztahu k 
ﾏožﾐosteﾏ jejího dalšího praIovﾐího uplatﾐěﾐí. Aktivita ﾏusí Hýt realizováﾐa oprávﾐěﾐou osoHou ふzpravidla ps┞Ihologぶ, výstupem 

je pak závěrečﾐá zpráva z provedeﾐé diagﾐostik┞. )apojeﾐí této aktivit┞ do projektu ﾏusí ﾏít příﾏou vazHu ﾐa další klíčové aktivit┞ 
projektu a ﾏusí Hýt vhodﾐé s ohledeﾏ ﾐa Iharakter zvoleﾐé Iílové skupiﾐ┞.  
 
4
 Podpora při získáﾐí ﾐové kvalifikaIe, při zv┞šováﾐí, rozšiřováﾐí ﾐeHo prohluHováﾐí dosavadﾐí kvalifikaIe, včetﾐě jejího 

udržováﾐí a oHﾐovováﾐí, jež odpovídá potřeHáﾏ Iílové skupiﾐ┞, a povede k její projekteﾏ deklarovaﾐé příﾏé uplatﾐitelﾐosti 
ﾐa trhu práIe. Podpora předevšíﾏ akreditovaﾐýIh rekvalifikaIí ふdle potřeH HudouIího zaﾏěstﾐavateleぶ. Při realizaIi 
rekvalifikaIí se ﾏusí příjeﾏIe podpor┞ řídit zákoﾐeﾏ č. ヴンヵ/ヲヰヰヴ SH., o zaﾏěstﾐaﾐosti. Bude podporováﾐo další vzděláváﾐí 
podle zákoﾐa č. ヱΑ9/ヲヰヰヶ SH., o ověřováﾐí a uzﾐáváﾐí výsledků dalšího vzděláváﾐí ふvčetﾐě zkoušekぶ. 



                                

 

3 

 

 Aktivity systémového charakteru (napU. informační, analytické a monitorovací systémy 
trhu práce, tvorba systémů dalšího profesního vzdělávání), které jsou podporovány v 
rámci Investiční priority 1.4 OPZ 
 

2.  Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin  
 
a) Zprostředkování zaměstnání5  

 

Příklady podporovaných aktivit:  
  Realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se o 

práci uchází   Vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly  
 Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních pUíležitostí 

 

b) Podpora vytváření nových pracovních míst  
 
Příklady podporovaných aktivit:  
  Tvorba pracovních míst pro osoby z cílových skupin   Podpora uplatnění na trhu práce formou pUíspěvku na úhradu mzdových nákladů 

zaměstnavatelům (může zakládat veUejnou podporu 
 

c) Podpora umístění na uvolněná pracovní místa  
 
Příklady podporovaných aktivit:  
  PUíspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům na umisťování osob z 

cílových skupin na pracovní místa, která budou z různých pUíčin (napU. z důvodu 
odchodu do důchodu) na trhu práce uvolňována (může zakládat veUejnou podporu)  

 
d) Podpora zahájení podnikatelské činnosti  
 
Příklady podporovaných aktivit:  
 

 Aktivity pUed zahájením podnikání a na ně navazující aktivity po zahájení podnikání 
formou vzdělávání a poradenství6  

                                                           
5
 Pokud Hude účastﾐíkůﾏ v ráﾏIi projektu zajištěﾐo ふzprostředkováﾐoぶ zaﾏěstﾐáﾐí ふﾐové praIovﾐí ﾏísto, uﾏístěﾐí ﾐa 

uvolﾐěﾐé praIovﾐí ﾏísto či praIovﾐí ﾏísto ﾐa zkouškuぶ u jiﾐýIh zaﾏěstﾐavatelů ﾐež je příjeﾏIe či partﾐer ふu tzv. ン. 
orgaﾐizaIíぶ, ﾏusí žadatel dispoﾐovat povoleﾐíﾏ ke zprostředkováﾐí zaﾏěstﾐáﾐí ふdle § ヶヰ odst. ヱ písﾏ. aぶ zákoﾐa č. ヴンヵ/ヲヰヰヴ 
SH., o zaﾏěstﾐaﾐostiぶ. Pokud ho žadatel ﾐeﾏá, ﾏůže:  

 o ﾐěj požádat a příslušﾐou aktivitu zahájit až po jeho přiděleﾐí ふzískáﾐí tohoto povoleﾐí je podﾏíﾐěﾐo splﾐěﾐíﾏ 
staﾐoveﾐýIh podﾏíﾐekぶ;  

 čiﾐﾐost zajistit prostředﾐiItvíﾏ partﾐera, který dispoﾐuje tíﾏto povoleﾐíﾏ, ale za podﾏíﾐk┞, že partﾐer Hude 
v┞koﾐávat i další aktivit┞ ﾐesouvisejíIí se zprostředkováﾐíﾏ a které ﾏůže dle ﾏetodik┞ OP) partﾐer zajistit;  

 tuto čiﾐﾐost zajistit prostředﾐiItvíﾏ ﾐákupu služH┞ od dodavatele ふageﾐtur┞ práIeぶ;  
 tuto čiﾐﾐost zajistit prostředﾐiItvíﾏ partﾐerství s ÚP ČR.  

Pro v┞tvářeﾐí praIovﾐíIh ﾏíst, uﾏístěﾐí ﾐa praIovﾐí ﾏísta či v┞tvářeﾐí praIovﾐíIh ﾏíst ﾐa zkoušku příﾏo u žadatele či jeho 
partﾐera ﾐeﾐí povoleﾐí v┞žadováﾐo.  
 

6
 Doporučuje se do projektu v ráﾏIi výHěru vhodﾐé Iílové skupiﾐ┞ zařadit aktivitu diagﾐostik┞, která přispěje k výHěru 

vhodﾐýIh osoH  
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 Podpora osob, které pUi zahájení projektu nebyly OSVČ (neměly oprávnění), 
nevylučuje se ale jejich pUedchozí zaUazení mezi OSVČ, které již bylo ukončeno, 
nebo pUerušeno (podpora pro osoby, které zahájí podnikání, může trvat maximálně 2 
roky po zahájení podnikání a bude se jednat o veUejnou podporu)  
 

e) Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce  
 
Příklady podporovaných aktivit:  
  Podpora vzájemné spolupráce subjektů veUejného, neziskového a soukromého 

sektoru na úrovni MAS s cílem pomoci cílovým skupinám pUi uplatnění na trhu práce,   a to i s využitím nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost na lokální 
úrovni7   Monitoring lokálního trhu práce pro potUeby zprostUedkování pracovních míst cílovým 
skupinám   VytvoUení a provoz lokální burzy práce8

 nebo job centra (tj. systém sloužící ke 
zprostUedkování volných pracovních pozic nabízených lokálními zaměstnavateli ve 
prospěch osob hledajících zaměstnání)  

 
Nebude podporováno:  
  Mzdové pUíspěvky na vytvoUení pracovních míst v sociálních službách, které jsou 

hrazeny z vyrovnávací platby (viz Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU)   PUijetí pUedchozích zaměstnanců na uvolněná pracovní místa   Projekty založené pouze na systémových aktivitách a projekty zaměUené pouze na 
lokální burzy práce  

 

3. Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce  
 

a) Podpora flexibilních forem zaměstnání  
 
Příklady podporovaných aktivit:  
  VytváUení podmínek pro snazší uplatnění cílových skupin na trhu práce 

prostUednictvím flexibilních forem zaměstnávání (včetně poskytování mzdových 
pUíspěvků na nově vytvoUená pracovní místa; může zakládat veUejnou podporu)   Mezi flexibilní formy zaměstnání patUí napUíklad zkrácený úvazek, rotace na 
pracovním místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku  
 

b) Zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli  
 
ZprostUedkování dočasného pUidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli dle § 43a 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (nejedná se o agenturní zaměstnávání). VeUejnou 
podporu získá ten zaměstnavatel, kterému vznikne výhoda pUi dočasném pUidělení 
zaměstnance v pUípadě čerpání mzdového pUíspěvku.  
 

                                                           
7
 Realizovat lze pouze projekt┞, které aktivﾐě podporují Iílové skupiﾐ┞ při jejiIh uplatﾐěﾐí ﾐa trhu práIe. Součástí projektu 

ﾏusí Hýt zprostředkováﾐí zaﾏěstﾐáﾐí, tvorHa ﾐovýIh praIovﾐíIh ﾏíst ﾐeHo uﾏístěﾐí ﾐa uvolﾐěﾐá praIovﾐí ﾏísta apod.  
 

8
 Lokálﾐí Hurz┞ práIe ﾏusí Hýt koordiﾐováﾐ┞ s Hurzaﾏi práIe realizovaﾐýﾏi ÚP ČR.  
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c) Podpora zaměstnanců  
 
Bude podporováno pouze:  
  Poradenství a rekvalifikace pro zaměstnance ve výpovědi   Vzdělávání nových zaměstnanců, kteUí byli v projektech pUijati na nově vytvoUená 

nebo uvolněná pracovní místa (může zakládat veUejnou podporu)  
 
Nebude podporováno:  
  Práce na zkoušku (tzv. „ochutnávky“), pUi kterých není vyplácena zaměstnanci 

odměna (nutný soulad s § 10ř zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: „Za 
vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody.“)   Poskytování mzdových pUíspěvků již zaměstnaným či podnikajícím osobám z cílových 
skupin  
 

4. Podpora prostupného zaměstnání 
 

 Prostupné zaměstnávání9 
 
 

Příklady podporovaných aktivit:  
  Aktivity umožňující za pomoci doprovodných opatUení podle individuálních potUeb 

(podporované zaměstnávání, komplexní práce s cílovou skupinou) postupné 
zapojování dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob s minimálními pracovními 
zkušenostmi na trh práce, získávání pracovních návyků a zkušeností, a to i s využitím 
nástrojů podpory zaměstnanosti, které povedou k dlouhodobému uplatnění těchto 
osob na trhu práce   Zvyšování motivace zaměstnavatelů k vytváUení udržitelných pracovních míst s 
využitím nástrojů jako jsou pracovní místa na zkoušku10, pracovní místa ve prospěch 
obcí a veUejně prospěšných institucí, pracovní místa u soukromých zaměstnavatelů, 
krátkodobé pracovní pUíležitosti, sezónní pracovní místa, pracovní trénink, placené 
odborné praxe a stáže, mentoring apod.  

 

                                                           
9
 S┞stéﾏ prostupﾐého zaﾏěstﾐáváﾐí ﾏá krok po kroku prostředﾐiItvíﾏ podpůrﾐýIh opatřeﾐí podle iﾐdividuálﾐíIh potřeH 

dovést osoH┞ Hez práIe, osoH┞ s ﾏiﾐiﾏálﾐí praIovﾐí zkušeﾐostí a osoH┞ s žádﾐýﾏi ﾐeHo zkresleﾐýﾏi představaﾏi o 
fuﾐgováﾐí světa zaﾏěstﾐáﾐí ﾐa legálﾐí trh práIe a poﾏoIi jiﾏ ﾐa ﾐěﾏ uspět: vštípit jiﾏ ﾐáv┞k┞, dovedﾐosti a koﾏpeteﾐIe, 
Hez kterýIh se ﾐa trhu práIe ﾐeoHejdou, zorieﾐtovat je, vzdělat v koﾐkrétﾐíIh dovedﾐosteIh, zaIvičit, zﾏěkčit přeIhod do 
ﾐezﾐáﾏého prostředí a v┞tvořit pro ﾐě praIovﾐí příležitosti. AH┞ H┞lo opatřeﾐí účiﾐﾐé, ﾏusí Hýt prostupﾐé zaﾏěstﾐáváﾐí 
doprovázeﾐo koﾏple┝ﾐíﾏi poradeﾐskýﾏi služHaﾏi, ﾏotivačﾐíﾏi aktivitaﾏi, rekvalifikaIeﾏi, praIovﾐí asisteﾐIí, podpůrﾐýﾏi 
služHaﾏi t┞pu dluhové poradeﾐství apod.  
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 PraIovﾐí ﾏísta ﾐa zkoušku jsou ﾏísta určeﾐá pro ověřeﾐí teoretiIkýIh zﾐalostí získaﾐýIh v rekvalifikačﾐíﾏ ﾐeHo 

vzdělávaIíﾏ kurzu v pra┝i. Např:  
- NekolidujíIí zaﾏěstﾐáﾐí - uIhazeč zůstává v evideﾐIi ÚP ČR a jeho ﾏěsíčﾐí odﾏěﾐa ﾐepřesáhﾐe poloviﾐu ﾏiﾐiﾏálﾐí ﾏzd┞  
- KrátkodoHé zaﾏěstﾐáﾐí - podle § ヲヵ odst. ヶ zákoﾐa č. ヴンヵ/ヲヰヰヴ SH., o zaﾏěstﾐaﾐosti, tj. praIovﾐí příležitost, která je 
zprostředkováﾐa uIhazeči ÚP ČR, ﾐeﾐí pro uIhazeče vhodﾐýﾏ zaﾏěstﾐáﾐíﾏ ふ§ ヲヰぶ a ﾐetrvá déle ﾐež ン ﾏěsíIe; v takovéﾏ 
případě je výkoﾐ tohoto zaﾏěstﾐáﾐí slučitelﾐý Hez ohledu ﾐa výši příjﾏu s vedeﾐíﾏ osoH┞ v evideﾐIi uIhazečů o zaﾏěstﾐáﾐí. 
Na takto zprostředkovaﾐé zaﾏěstﾐáﾐí Hude ÚP ČR rovﾐěž posk┞tovat fiﾐaﾐčﾐí příspěvk┞ ふVPP ﾐeHo SÚPM).  
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5. Nepodporované aktivity  PC/jazykové kurzy jako samostatný projekt  Tvorba komplexních vzdělávacích programů včetně e-learningových kurzů  Zahraniční stáže  Vzdělávání členů realizačního týmu  
 


