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ČINNOST ODBORU PODPORY PROJEKTŮ (86) 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 pracoviště Kartouzská 4, Praha 5 (u stanice metra B Anděl)  

 detašovaná pracoviště v území: Brno, Ostrava, Ústí nad Labem  

 usnadnění orientace v oblasti projektů ESF 

 bezplatná pomoc žadatelům od jejich prvotního zájmu o OPZ až po 

okamžik podání projektové žádosti v aplikaci IS KP14+ 

 poskytování informací o aktuálně vyhlášených výzvách, 

podporovaných aktivitách, základních metodických pravidlech apod. 

 nabídka individuálních konzultací i skupinové prezentací  pro 

potenciální příjemce/příjemce, dle aktuální poptávky 

 zjišťování aktuálních potřeb potencionálních žadatelů a cílových 

skupin, přenos informací Řídícímu orgánu OPZ 
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KONTAKTY 

 Detašované pracoviště Ústí nad Labem (Ústecký a Karlovarský kraj) 

 Mgr. Bohumila Kohlová Dušková, DiS.  

 (bohumila.kohlova@mpsv.cz), tel.: +420 770 147 906 

 

 Ing. Tomáš Šášik  

 (tomas.sasik@mpsv.cz), tel.: +420 770 147 907 

 

 Bělehradská 1338/15, Ústí nad Labem 
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OPZ – ALOKACE A VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ 
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PO1: Podpora zaměstnanosti a
adaptability pracovní síly 61%

PO2: Sociální začleňování a boj
s chudobou 27%

PO3: Sociální inovace a
mezinárodní spolupráce 2%

PO4:  Efektivní veřejná správa
6%

PO5: Technická pomoc 4%

Celková alokace OPZ - 70 mld. Kč 



PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝZEV 

OPERAČNÍHO PROGRAMU 

ZAMĚSTNANOST 



    PRIORITNÍ OSA 1 
PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY  

PRACOVNÍ SÍLY 
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• 03/2016 Integrované územní investice (ITI, výzva č.45) 

• 03/2016 Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ, výzva č.46) 

• 09/2018 Výzva na podporu zaměstnanosti cílových skupin 
znevýhodněných na trhu práce (výzva č.90) 

Přístup k zaměstnanosti 

• 04/2017 Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů 
(výzva č.130/131) 

• 11/2017 Podpora podnikání mimo Prahu (připravovaná výzva č. 56)  

• 06/2018 Soutežní projekty na podporu rovnosti žen a mužů (připravovaná 
výzva č. 81) 

• 11/2018 Podpora péče o nejmenší dětí v mikrojeslích (připravované výzvy č. 
69/70) 

Slaďování soukromého a pracovního života 

• 10/2017 Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu  
(připravovaná výzva č. 79)  

Adaptabilita pracovní síly 

• Úřad práce: SÚPM / VPP, Podpora odborného vzdělávání II (POVEZ II) 

• Fond dalšího vzdělávání: Projekty zaměřené na praxe u zaměstnavatelů 
(www.vzdelavanipraxi.cz, www.cestapromlade.cz) 

Projekty realizované ostatními organizacemi 

http://www.vzdelavanipraxi.cz/
http://www.cestapromlade.cz/


    PRIORITNÍ OSA 2 
SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 
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• 06/2015 Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské 
střednědobé plány rozvoje sociálních služeb – (výzva č. 5) 

• 03/2016 Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva (výzva č.48) 

• 03/2016 Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – průběžná výzva (výzva 
č.49) 

• 01/2017 Podpora Sociálního začleňování v SVL 3. výzva (výzva č.52) 

• 06/2017 Podpora sociálního podnikání – (výzva č.129) 

• 10/2018 Podpora aktivit a programů v rámci soc. začleňování – (připravovaná 
výzva č. 88) 

Aktivní začleňování  

•  06/2015  Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje) – (výzva 
č. 7) 

• 09/2018 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora 
služeb komunitního typu vzniklých po transformaci (připravovaná výzva č. 
89) 

 

Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním 
službám 
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• 12/2017 Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře - průběžná 
výzva (výzva č.82) 

• 02/2018 Nová řešení  pro tíživé sociální problémy – připravovaná (výzva č. 83) 

 

PRIORITNÍ OSA 3  Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

•  03/2018 Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy – 
připravovaná výzva č. 80)  
 

PRIORITNÍ OSA 4  Efektivní veřejná správa  

PRIORITNÍ OSA 3 SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE  

PRIORITNÍ OSA 4 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 



 

DĚKUJI VÁM ZA 

POZORNOST 

 
 

KONTAKT 

BOHUMILA.KOHLOVA@MPSV.CZ 
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