Výzva v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)
Název opatření

ZAMĚSTNANOST

Maximální délka, na kterou je žadatel
oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické
realizace projektu

31. 12. 2022

Míra podpory

85 – 100 % (dle typu příjemce)

Minimální výše celkových způsobilých
výdajů

400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých
výdajů

bude stanovena po jednáních

Předpokládaná alokace

Momentálně vyčerpána. Navýšení alokace pro rok 2019 bude stanoveno
po jednáních.

Financování

ex ante = zálohové financování, není třeba projekt předfinancovávat

Vymezení oprávněných žadatelů

Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace
zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace;
Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a
vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a
podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení

Cílové skupiny

Zejména propuštění zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o
zaměstnání a neaktivní osoby. Případně lze zvolit i dílčí cílové skupiny,
které jsou nejvíce znevýhodněné na místním trhu práce, jako např.
uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let,
propuštění zaměstnanci, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, osoby s
kumulací hendikepů na trhu práce atd.
 Zájemci o zaměstnání = osoby zařazené Úřadem práce ČR do evidence
zájemců o zaměstnání
 Uchazeči o zaměstnání = osoby zařazené Úřadem práce ČR do
evidence uchazečů o zaměstnání
 Neaktivní osoby = osoby v produktivním věku, které nejsou ani
zaměstnané (zaměstnáním se pro tuto definici rozumí i výkon
samostatně výdělečné) ani nezaměstnané (tj. evidované Úřadem
práce ČR jako uchazeč o zaměstnání)

Popis podporovaných aktivit:
Příklady projektů, které byly v rámci
obdobných výzev v jiných MAS
finančně podpořeny

Viz příloha Popis podporovaných aktivit
 Cesta k zaměstnání, 5 559 375 Kč
 Podpora zaměstnanosti na území MAS - Partnerství Moštěnka,
5 902 300 Kč
 Podpora pracovních příležitostí v mikroregionu Východní Slovácko,
3 991 900 Kč
 Cesta do práce pro rodiče v území působnosti MAS Východní Slovácko,
1 983 942,50 Kč
 Lepší šance pro trh práce, 1 454 337,50 Kč
 Částečné úvazky pro osoby znevýhodněné na trhu práce, 1 806 765 Kč
 Nová pracovní místa – Turistické centrum Pecka, 1 823 525 Kč

