Regionální projekty
krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem
Jednání pracovní skupiny Zaměstnanost RSK
29.4.2019 (údaje k 31.3.2019)

Přehled projektů
Probíhající projekty
INICIATIVA - Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže
pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji

FLEXI - Flexibilně do práce v Ústeckém kraji

SPOLEČNĚ - Společně to dokážeme v Ústeckém kraji
OUTPLACEMENT – Outplacement v Ústeckém kraji
Připravovaný projekt
ZÁRUKY – Záruky pro mladé v Ústeckém kraji

INICIATIVA
• Realizace: listopad 2015 – červenec 2019

• Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 15 až 29 let, které nejsou
v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě a žijí v
Ústeckém kraji nezávisle na tom, zda jsou registrovány na
Úřadu práce ČR
• Cílem projektu bylo zvýšení zaměstnanosti min. 4 000 mladých
lidí prostřednictvím jednotlivých klíčových aktivit.
• Rozpočet projektu cca 500 mil. Kč

Přehled plnění klíčových aktivit
Aktivity

Celkem kraj

plnění

Počet podpořených osob

4 517

Osoby umístěné na odbornou praxi
Mentor
Práce na zkoušku

2 365

Stáže do zahraničí (počet zaměstnaných)
Návrat do vzdělávání (počet umístěných)

579

453
85
77

Příspěvek na úhradu mzdových nákladů až 20 000 Kč/měsíc u odborných
praxí a až 12 000 Kč/měsíc u PnZ.

ZÁRUKY
• Realizace: leden 2019 – prosinec 2021 (předpokládané zahájení
přímé práce s cílovou skupinou červenec/srpen 2019)
• Navazuje na projekt INICIATIVA (stejná cílová skupina, stejné
klíčové aktivity: Odborná praxe, Práce na zkoušku, Stáže do
zahraničí, Návrat do vzdělávání)

• Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti min. 1 200 mladých lidí
prostřednictvím jednotlivých klíčových aktivit
• Rozpočet projektu cca 95 mil. Kč

FLEXI
• Realizace: leden 2016 – červen 2022
• Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání, kteří
se starají o dítě do 15 let věku, popřípadě pečují o jiné závislé
členy rodiny (zdravotně postižené, seniory apod.).
• Cílem je pomoci min. 2 900 osobám z nichž cca 2 000 bude
umístěno již v průběhu projektu na pracovní trh.
• Podpora flexibilních forem zaměstnávání (částečný úvazek,
pružná pracovní doba, kombinace pružné pracovní doby s
homeoffice nebo pouze ranní směny).

• Celkový rozpočet projektu: 250 mil. Kč

Přehled plnění klíčových aktivit
Aktivity

Počet podpořených osob
Počet zaměstnaných osob

Celkem kraj

plnění

1 638
1 172

• přes dvě třetiny účastníků je zaměstnáno flexibilní formou
(zkrácený úvazek, pružná prac. doba, přizpůsobení prac. doby, práce
z domova)

Formy podpory pro zaměstnavatele
- Společensky účelná pracovní místa: po dobu 12 měsíců se
mzdovým příspěvkem až 13 000 Kč, resp. 15 000 Kč při délce
evidence UoZ více než 24 měsíců
- podmínkou je délka evidence min. 6 měsíců před nástupem na
SÚPM
• Výše příspěvku při zkráceném úvazku:
h/t

měsíční

celkem

40

13 000 Kč
12 797 Kč
12 188 Kč
9 750 Kč

156 000 Kč
153 564 Kč
146 256 Kč
117 000 Kč

35
30
20

SPOLEČNĚ
• Realizace: duben 2016 – červen 2022
• Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání, kteří splňují alespoň
dva z uvedených požadavků - evidence na ÚP ČR delší než 12
měsíců (popř. dlouhodobá opakovaná ev.), nízká úroveň vzdělání,
pobírání dávek hmotné nouze nebo věk nad 50 let.
• Cílem projektu je pomoci min. 3 000 osobám z nichž cca 1 500
bude umístěno již v průběhu projektu na pracovní trh.
• Projekt realizován v úzké spolupráci s místními NNO.
• Celkový rozpočet projektu 270 mil. Kč

Přehled plnění klíčových aktivit
Aktivity

Počet podpořených osob
Počet zaměstnaných osob

Celkem kraj

plnění

1 836
893

Místa realizace: Děčín, Rumburk, Varnsdorf, Jirkov, Chomutov,
Kadaň, Klášterec n. O., Roudnice n. L., Štětí, Postoloprty, Louny, Most,
Litvínov, Teplice, Krupka, Ústí n. L., Trmice, Bílina, Žatec, Podbořany.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Mzdové příspěvky poskytnuty prostřednictvím nástrojů:
Práce na zkoušku (PNZ)
Společensky účelná pracovní místa (SÚPM)
Práce na zkoušku (PNZ)
CS: účastník projektu, který je v evidenci Úřadu práce ČR
déle než 12 měsíců nebo jeho evidence na ÚP ČR je za
období poslední 3 roky delší než 12 měsíců (souhrnně)
Dohoda uzavřena: po dobu 1 – 3 měsíců, 0,5 úvazek (20
hod./týdně)
Výše příspěvku až 12 000 Kč/ měsíc

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Společensky účelná pracovní místa (SÚPM)
CS: účastník projektu, který je v evidenci ÚP ČR déle než 3
měsíce
Dohoda uzavřena: na dobu až 24 měsíců
Výše příspěvku: až 24 000 Kč/měsíc dle znevýhodnění UoZ

OUTPLACEMENT
• Realizace: leden 2018 - prosinec 2021, přímá
realizace zahájena 1. ledna 2019
• Projekt je zaměřen na pomoc zaměstnancům, kteří jsou
ohroženi ztrátou zaměstnání nebo jsou již ve výpovědní
lhůtě. Účastníkem projektu se může stát pouze
evidovaný zájemce o zaměstnání.
• Cílem projektu je pomoci min. 1400 osobám a z toho
min. 600 zaměstnat.
• Celkový rozpočet projektu: 138 mil. Kč
• Účastníkům projektu je poskytováno poradenství,
rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Vytvořená pracovní místa
Umístěn může být účastník projektu bez ohledu na
délku evidence na ÚP ČR.
Dohoda uzavřena na dobu až 9 měsíců, výše příspěvku
až 15 000 Kč/měsíc dle statusu účastníka projektu
(ZoZ/UoZ) a znevýhodnění v případě UoZ.

Přehled plnění klíčových aktivit

Aktivity

Celkem kraj
plnění

Počet zařazených osob
Počet zaměstnaných osob

30
11
Údaje k 31.3.2019

Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Ing. Jaroslav Kunc
Jaroslav.kunc@uradprace.cz
950 171 450
web: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/projekty_esf

