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ZÁPIS 
ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZAMĚSTNANOST

PŘI REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCI ÚSTECKÉHO KRAJE,

které se konalo dne 28. 6. 2016 od 10:00 hod – do 11: 30 hod, v zasedací místnosti 
číslo 559 v 5. patře budovy A Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48 v Ústí nad Labem.

Přítomní členové: dle Prezenční listiny

Program zasedání:

1) Aktualizace aktivit Regionálního akčního plánu (RAP)
2) Hodnocení významu aktivit SRR ČR 2014 – 2020 pro rozvoj Ústeckého kraje 
3) Observatoř trhu práce – aktuální informace

V úvodu zasedání vedoucí PS Z Ing. Prošková přivítala přítomné, seznámila je 
s programem a předala slovo Ing. Svobodovi – zpracovateli RAP za RSK ÚK.

1) Ing. Svoboda představil postup při zpracování aktualizovaného Regionálního 
akčního plánu, vysvětlil potřebnost tohoto dokumentu především z pohledu 
připravenosti kraje na nové výzvy, absorpční kapacitu. RAP má nasměrovat 
regionální i centrální orgány k zacílení aktivit a finančních alokací výzev. 
Z RAPu je také možné vysledovat zájem subjektů o konkrétní programy a 
v závislosti na tom nasměrovat aktivity RSK tam, kde je potřeba větší podpora 
pro čerpání z dotačních programů.

Členům PS byla promítnuta pracovní verze aktualizovaného RAPu a bylo 
konzultováno přiřazení aktivit k projektovým záměrům, které byly nově do 
RAPu vloženy, a nebylo je možné přiřadit k již nastaveným aktivitám.

PS Z bere na vědomí podobu aktualizace RAPu 

2) Vedoucí PS Z vyzvala přítomné, aby si pročetli Hodnocení významu aktivit 
SRR ČR 2014 – 2020 a navrhli případné změny.
Kladně bylo zhodnoceno bodování aktivity 1.5.6 – Zabránění odlivu mozků, 
vzdělaných a mladých skupin obyvatelstva mimo území aglomerace – kraj 
vychovává odborníky, kteří pak odcházejí do jiných regionů. Je nutné si je 
udržet a naopak nové odborníky také přivádět.
p. Komárek, DiS. - Návrh na změnu u aktivity 3.X.2. Vytváření pracovních míst 
a rozvoj sociálního podnikání a prostupného zaměstnávání na hodnotu 5. 
Komentář – Dostatek volných pracovních míst generuje možnosti i pro 
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zaměstnávání osob s problémovým přístupem na pracovní trh. Je nutné vedle 
klasických pracovních míst vytvářet i specifická pracovní místa s individuálním 
přístupem a možností tzv. „selhání“.

PS Z souhlasí s podobou Hodnocení aktivit SRR ČR 2014 – 2020.

3) Od 1. 6. 2016 jsou v realizaci dva projekty (TRANSFER, CESTA) zacílené na 
mladé lidi do 30 let. Informace přílohou zápisu. 
Ing. Prošková vyzvala přítomné členy, aby informovali vhodné subjekty o 
možném zapojení se do projektu – jak z pohledu zapojení cílové skupiny tak 
zapojení zaměstnavatelů. Podotkla, že je nutné hledat cílovou skupinu „nově“. 
Nespoléhat na databázi úřadu práce, ale hledat mezi matkami na mateřské, lidmi, 
kteří nejsou zaměstnaní, ale zároveň nejsou v evidenci ÚP….
V případě zájmu o zapojení se do projektu je možné kontaktovat manažery 
projektu:
janecek.a@kr-ustecky.cz
dittrich.m@kr-ustecky.cz

Observatoř trhu práce – projekt KOMPAS – předpoklad zahájení 1. 10. 2016, 
délka realizace – 48 měsíců. Více informací přílohou.

Další termín zasedání pracovní skupiny nebyl určen. V případě, že bude potřeba 
skupinu svolat, bude termín předem včas rozeslán.

Zápis zpracovala: Bc. Lenka Vaňková

Zápis schválila: Ing. Dagmar Prošková

Dne: 30. 6. 2016

Přílohy:
- Prezentace Observatoř trhu práce
- Anotace projektu TRANSFER
- Anotace projektu CESTA
- Model pro prognózování vzdělanostních potřeb
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