Vyhlášení výzvy OPZ – Zaměstnanost
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., vyhlásila dne 29. 1. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí
v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem Výzva MAS KJH – Zaměstnanost. Cílem výzvy
je zlepšení postavení osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených na trhu práce a
na zvýšení jejich možností na získání dlouhodobého zaměstnání.
Jedná se o první vyhlášenou výzvu, která bude naplňovat Strategii komunitně vedeného místního
rozvoje schválenou na začátku listopadu loňského roku.
„Po všech schvalovacích procesech vyhlašujeme první výzvu. Podařilo se nám dodržet slib, který jsme
dali sněmu MAS v listopadu. V současné chvíli už i pracujeme na dalších podkladech pro další výzvy; v
únoru to pravděpodobně bude Integrovaný regionální operační program,“ předesílá Jan Balcar,
ředitel MAS. „Za vypsanými výzvami je ale třeba vidět stovky hodin práce, kterou jsme si nevymysleli.
Řídící orgány jednotlivých ministerstev v několika kolech připomínkují všechny podklady, za chodu
mění vzory dokumentů pro výzvy a do toho je třeba zároveň dodržovat všechny termíny. Čas
strávený tímto úředním šimlem už ve vyhlášené výzvě vidět není,“ dodává obratem.
Příjem žádostí bude probíhat od pondělí 29. 1. 2018, kdy se v portálu pro vyplňování a podávání
elektronické žádosti o podporu projektu otevřela výzva se všemi podklady a projektovou žádost tam
už lze reálně podávat. Pro žadatele je nezbytné, aby se do portálu zaregistroval a aby měl platný
elektronický podpis.
Výzva MAS je zaměřená na aktivity, které byly identifikovány jako potřebné ve schválené Strategii
MAS na období 2014–2020 – zejména na malou možnost uplatnění sociálně vyloučených občanů,
sociálním vyloučením ohrožených a dalších znevýhodněných osob na trhu práce a na dlouhodobý
nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti cestovního ruchu, zemědělství, elektrotechniky a
strojírenství.
Veškeré informace, které se týkají vyhlášené Výzvy MAS KJH – Zaměstnanost, najdete i na webových
stránkách MAS www.kjh.cz.
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