Statutární město Liberec jako nositel Integrovaných územních
investic aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (ITI)

vyhlašuje
Výzvu k předkládání projektových záměrů do ITI

----ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ----

Identifikace výzvy
Operační program

Operační program Zaměstnanost+

Specifický cíl OPZ

1.1: a) zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením
pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, a to
zvlášť prostřednictvím provádění Záruk pro mladé lidi, a
dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu
práce a neaktivní osoby, podporovat samostatně výdělečné
činnosti a sociální ekonomiku
NEBO
2.1: h) posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich
rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat
zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny

Opatření integrované strategie

2.2.3 Podpora sociálních služeb, zaměstnanosti a sociálního
začleňování

Druh výzvy

Kolová

Název pracovní skupiny Řídicího
výboru IPRÚ

Pracovní skupina Sociální soudržnost a zaměstnanost

Vydání: 1

Revize: 0

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy
nositele IPRÚ

14.3. 2022 10:00

Datum a čas ukončení příjmu
projektových záměrů do pracovní
skupiny

25.3. 2022 16:00

Datum a čas jednání pracovní
skupiny Řídicího výboru ITI

29.3. 2022 10:00

Datum zahájení realizace
projektu

Dle podmínek OPZ+

Datum ukončení realizace
projektu

Maximální délka realizace projektu je 36 měsíců.

Podpora
Míra podpory z Evropského
sociálního fondu a státního
rozpočtu
Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

85% Evropský sociální fond
0 - 10% Státní rozpočet, dle charakteru žadatele
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:
10 000 000 CZK

Podmínky veřejné podpory

Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis)
budou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a
příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost+

Forma podpory

Dotace, ex ante

Zacílení podpory

Typy podporovaných projektů

Vydání: 1

1.1 Podpora uplatnění na trhu práce pro všechny uchazeče o
zaměstnání, kteří mají problém práci najít nebo si ji udržet.
Zejména starším osobám, osobám se zdravotním postižením,
bez kvalifikace nebo s nízkým vzděláním, pečujícím o děti
nebo o své blízké budou poskytovány služby šité na míru
jejich potřebám, včetně podpory tvorby vhodných pracovních
příležitostí.
2.1 Poskytování sociálních služeb a dalších služeb a programů
včetně sociálního podnikání pro osoby v obtížné životní situaci
spojené se ztrátou nebo nekvalitním bydlením či jinou
krizovou sociální situací, podpora sociální práce.
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Území realizace

Podpora se primárně zaměří na rodiny s dětmi v nepříznivé
sociální situaci, ohrožené děti, mladistvé a mladé dospělé,
osoby se zdravotním postižením, pečující osoby, osoby žijící v
sociálně vyloučených lokalitách, osoby žijící v nejistém nebo
nevyhovujícím bydlení či na ulici.
Prevence a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání.
Vymezené území aglomerace ITI Liberec – Jablonec nad
Nisou:
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/itiintegrovane-uzemni-investice/dokumenty/

Oprávnění žadatelé

Dle dokumentu OPZ+

Cílová skupina

1.1 Cílové skupiny zahrnují především:
 osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce;
 osoby ve věku 55+;
 osoby se zdravotním postižením;
 osoby s nízkou úrovní kvalifikace;
 osoby pečující o děti a vracející se na trh z mateřské/
rodičovské dovolené,
 osoby pečující o závislé osoby;
 absolventy, u kterých jsou identifikovány problémy s
přechodem do zaměstnání,
 osoby opouštějící předčasně studium a mladé lidi bez
praxe mladší 30 let (tj. do 29 let včetně), studenty
posledních ročníků škol,
 uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na
Úřadu práce ČR a osoby neaktivní – osoby
dlouhodobě a opakovaně nezaměstnané;
 menšiny (zejm. Romové) a osoby s jinými
znevýhodněními na trhu práce (osoby v hmotné
nouzi, s dluhy a exekucemi, ze sociálně vyloučených či
odlehlých lokalit, osoby s duševním onemocněním, se
záznamem v rejstříku trestů, osoby opouštějící
zařízení výkonu trestu odnětí svobody a ústavní
zařízení apod.),
 cizince a osoby s migrační zkušeností.
2.1 Jedná se zejména o osoby:
 sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené
 se zdravotním postižením-s duševním onemocněním
 s poruchami autistického spektra
 žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 pečující o malé děti či osobu blízkou, rodiny s dětmi v
nepříznivé sociální situaci
 do 18 let věku se speciálními vzdělávacími potřebami,
děti a mladiství ohrožení umístěním do institucionální
péče nebo v ní již umístěné, vyrůstající v náhradní
rodinné péči
 dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 ohrožené předlužeností a závislostmi
 v nebo po výkonu trestu-žijící v oblastech se ztíženým
přístupem ke zdravotní péči
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ohrožené zdravotními riziky (např. nezdravým
životním stylem) s horším přístupem ke zdravotní péči
z důvodu sociálního vyloučení
žijící v nevyhovujícím či nejistém bydlení
Zaměstnavatelé (sociální podniky) a jejich
zaměstnanci;
Senioři, národnostní menšiny (zejm. Romové), cizinci,
osoby s migrační zkušeností, osoby bez přístřeší, oběti
trestné činnosti a oběti násilí, neformální pečovatelé,
veřejnost.

6 00 00 - Celkový počet účastníků
6 70 01 - Kapacita podpořených služeb

Indikátory

Náležitosti projektového záměru
Struktura projektového záměru

Viz Příloha


Kritéria hodnocení

Forma a způsob podání
projektového záměru

projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI,
strategickým cílem a s opatřením 2.2.3 Podpora
sociálních služeb, zaměstnanosti a sociálního
začleňování
 potřebnost realizace projektu je odůvodněná
 jedná se o navazující projekt
 nebo projekt doplňuje investiční aktivitu ze
současného nebo minulého období
 projekt má zajištěné finanční prostředky na
spolufinancování projektu
V elektronické podobě na adresu:
iti@magistrat.liberec.cz
Po obdržení projektových záměrů jsou předkladatelé
projektových záměrů vyzváni k účasti na jednání Pracovní
skupiny, která je složena z předkladatelů projektových
záměrů a expertů na oblast zaměstnanosti a sociálního
začleňování;

Odkaz na dokumentaci

https://www.esfcr.cz/opz-plus

Kontakty pro poskytování
informací

Odbor strategického rozvoje a dotací
iti@magistrat.liberec.cz
Mgr. Barbara Steinzová, 485 243 508
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Příloha - Projektový námět ITI1
I.

Identifikace vazby projektového námětu na OPZ+

Program

OP Zaměstnanost+

Specifický cíl

1.1: a) zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením
pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, a to
zvlášť prostřednictvím provádění Záruk pro mladé lidi, a
dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu
práce a neaktivní osoby, podporovat samostatně výdělečné
činnosti a sociální ekonomiku
NEBO
2.1: h) posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich
rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat
zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny

II.

Identifikace žadatele a partnerů

Žadatel

Název IČ, sídlo
Název, IČ, sídlo

Partner 1

Plánováno, že bude v projektu
vynakládat prostředky OPZ+?
ANO / NE
Název, IČ, sídlo

Partner 2

Plánováno, že bude v projektu
vynakládat prostředky OPZ+?
ANO / NE

Partner
…

III.

Specifikace připravovaného projektu

Název projektu
Předmět projektu

Účelnost připravovaného projektu
Cílové skupiny projektu

Pro koho je projekt určen?

Přínosy projektu pro
cílové skupiny

Jakou přidanou hodnotu pro cílovou skupinu má projekt mít? Zde uveďte
konkrétní popis předpokládaného dopadu na další rozvoj cílové skupiny.

Zdůvodnění potřebnosti
realizace projektu

Uveďte, proč má být projekt realizován, a na jaký problém má projekt
reagovat? Které téma má řešit? Jaký bude dopad realizovaného projektu do
současné praxe?

V pravé části tabulky jsou u některých polí vloženy vysvětlivky/návod, co zde musí/má být uvedeno.
Při vyplňování formuláře vysvětlivky odstraňte.
1
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Soulad projektu se
strategií ITI

Uveďte odkaz na konkrétní strategii (příp. Programový rámec OPZ+), s níž
korespondují cíle projektu.

Vazba projektu na jiné
projekty strategie ITI

Uveďte, zda existuje provázanost na jiný projekt/y, a uveďte, o který/é
projekt/y se konkrétně jedná.

Hospodárnost a efektivnost připravovaného projektu
Popis klíčových aktivit
projektu včetně jejich
celkových nákladů

U každé klíčové aktivity (KA) je nutné specifikovat celkovou výši nákladů na
zajištění této KA. Dále je nutné uvést konkrétní výstup každé KA (např.
počet proškolených osob).
Příklady způsobu stanovení nákladů na konkrétní KA:




KA č. 1 – vzdělávací semináře: celkové náklady 1 000 000 = cena
kurzu 5 000 * 2 000 (plánovaný počet účastníků),
KA č. 2 – tvorba publikací: celkové náklady 500 000 = cena za
publikaci 50 000 * 10 (plánované množství vytvořených publikací),
KA č. 3 – zajištění administrace projektu: osobní náklady, obsazení
realizačního týmu.

Celkové způsobilé výdaje Uveďte celkové způsobilé výdaje projektu
projektu
Harmonogram projektu
(předpokládaný termín
realizace)

Uveďte předpokládaný termín zahájení a ukončení realizace projektu. Je-li to
pro projekt relevantní, uveďte v rámci doby jeho realizace také přípravné
fáze a závěrečné vyhodnocení klíčových aktivit.

Indikátory výsledků a
výstupů projektu

Uveďte zvolené typy indikátorů – výsledků a výstupů a jejich plánované
cílové hodnoty.
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