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Ústecký kraj



Základní údaje

Cíle projektu
Zmírňovat dopady transformačního procesu nabídkou jednoduše 
dosažitelné komplexní pomoci v oblastech zaměstnanosti, 
vzdělávání, poradenství a sociální pomoci

Realizace
Spolupráce více než 30 partnerů povede k nabídce efektivně 
propojených služeb pro cílovou skupinu projektu

Doba realizace: 09/2023 – 12/2027

Rozpočet: 870 000 000 Kč



Cílové skupiny

Těžba nerostných surovin

Energeticky náročné provozy 

Subdodavatelský řetězec 

Zpracování odpadů

Podniky podnikající v nových oborech a podniky podnikající v oborech dle RIS

Osoby zaměstnané u ohrožených podniků

Osoby, které hledají práci v nových oborech

Osoby, které chtějí začít podnikat v nových oborech



POSKYTOVATELÉ 

SLUŽEB

Systém transformace

Podnik před 

transformací

Propuštění 

zaměstnanci

Podnik po 

transformaci

POZATR

Zaměstnávání

Vzdělávání Poradenství

Pomoc

Zaměstnaní 

a OSVČ



Role partnerů:

Úřad práce ČR
• Nositel projektu a know - how

Role v projektu:

• Propojuje cílovou skupinu mezi partnery s 

konečným výstupem na trh práce

• Aktivně vyhledává a spolupracuje se 

zaměstnavateli s transformačním plánem či 

nově vznikajícími zaměstnavateli a OSVČ

• Realizuje aktivity vycházející ze ZoZ

• Zprostředkovává nové zaměstnání

• Poskytuje příspěvky na podporu zaměstnávání 

či podnikání

• Zapojuje do projektu osoby, které z důvodu 

transformace ztratily zaměstnání

• Souhrnně zajišťuje administraci projektu



Role partnerů:

Střední školy ÚK
• 22 spolupracujících středních škol 

Role v projektu:

• Rozvoj a modernizace vzdělávacích kapacit

• Připravují a aktualizují vzdělávací programy

• Vytváří prostředí pro další odborný růst svých 

zaměstnanců 

• Spolupracují se zaměstnavateli při poskytování 

poradenství a školení na míru

• Zajišťují rekvalifikace a vzdělávací kurzy

• Podporují a rozvíjí zavádění inovací a 

pokročilých technologií do praxe s ohledem na 

nízkouhlíkovou ekonomiku

• Poskytují základní informace o projektu a 

aktivitách



Klíčové aktivity
- partner školy

Cíle:

• Zajištění vzdělávání (re-skilling, up-skilling) v akreditovaných i 

neakreditovaných kurzech, aktualizace vzdělávacích programů

• Oslovování expertů a podporování spolupráce s firmami, které přinášejí 

inovativní technologie a postupy, podpora inovací, spolupráce se 

zaměstnavateli, vytváří prostředí pro další odborný růst svých 

zaměstnanců

Finanční podpora pro plnění výše uvedených cílů:

• Vybavení vzdělávacích center SŠ potřebnými výukovými pomůckami, vč.

jejich instalace, Prostředky na drobné stavební úpravy

• Spolupráce s externími experty ve vzdělávání jako podpora pro vyučující

• Semináře a workshopy pro vyučující, návštěvy školicích center výrobců

technologií, veletrhů apod.



Stav připravenosti

Oslovení 
partnerů

Oslovení 
podniků

Zpracování 
dotazníku

Setkání s 
partnery

Zpracovávání 
studie 

proveditelnosti

Setkávání s 
partnery –

detailní 
vymezení aktivit

Finalizace studie 
proveditelnosti

Zpracování a 
podání žádosti 

vč. příloh
Realizace 



Příprava projektu

Studie proveditelnosti
• Od 11/2022 dopracovává Regionální rozvojová agentura
• Proběhla jednání s partnery – upřesnění aktivit, předání informací o 

výzvě a pravidlech

Podání žádosti
• Podání žádosti vč. příloh je odvislé na zpracování finanční analýzy 

projektu a dohod o partnerství – bylo předmětem jednání s MPSV a GŘ 
ÚP ČR

• Předpoklad 2. Q 2023

Aktualizace harmonogramu
• Předpokládaný začátek realizace 3. Q 2023



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Oddělení projektů EU

Mgr. Veronika Jelínková 

E: veronika.jelinkova@uradprace.cz

T: 950 171 632
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