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Operační program 

Zaměstnanost 
 

Výzvy jsou dostupné na webových stránkách MAS 

Moravská cesta: 

http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-opz/ 

 

Číslo výzvy Název výzvy 
Finanční 
alokace 

014/03_16_047/

CLLD_15_01_004 

 

I. výzva OP Zaměstnanost 

(2016) – podpora 
prorodinných opatření – 

MAS Moravská cesta 

4 124 120 CZK 

016/03_16_047/
CLLD_15_01_004 

 

I. výzva OP Zaměstnanost 

(2016) – podpora 
zaměstnanosti – MAS 

Moravská cesta 

2 061 000 CZK 

017/03_16_047/
CLLD_15_01_004 

 

I. výzva OP Zaměstnanost 
(2016) – podpora sociálních 

služeb, aktivit sociálního 

začleňování a komunitních 
center – MAS Moravská cesta 

4 123 880 CZK 

 

http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-opz/
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Číslo výzvy MAS 014/03_16_047/CLLD_15_01_004 

Název výzvy MAS 
I. výzva OP Zaměstnanost (2016) – podpora 
prorodinných opatření – MAS Moravská cesta 

Druh výzvy MAS Kolová 

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v 
rámci výzvy MAS Otevřená 

 

Datum vyhlášení výzvy MAS 19. 12. 2016 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v 
monitorovacím systému MS2014+ 22. 12. 2016, 17:00 hodin 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 22. 12. 2016, 17:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 20. 2. 2017, 12:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je žadatel 
oprávněn projekt naplánovat  36 měsíců  

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu  31. 8. 2021 

Finanční alokace výzvy  4 124 120 CZK 

Forma financování Ex ante  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů 
projektu 400 000 CZK 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů 
projektu 4 124 120 CZK 

MÍRA PODPORY 

 

 

 

 

I. PRORODINNÁ OPATŘENÍ 
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POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT: 

 zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či 

odpolední pobyt) 

 doprovody na kroužky a zájmové aktivity 

 příměstské tábory 

 společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora  

 dětské skupiny  

 vzdělávání pečujících osob  

DETAILNÍ POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT – Příloha č. 1 

CÍLOVÉ SKUPINY: 

 Osoby pečující o malé děti  

 Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské dovolené/rodičovské 

dovolené  

 Osoby pečující o jiné závislé osoby 

 

 

 

  

 Rodiče samoživitelé  

MUSÍ BÝT Z ÚZEMÍ MAS 
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Číslo výzvy MAS 016/03_16_047/CLLD_15_01_004 

Název výzvy MAS 

 I. výzva OP Zaměstnanost (2016) – 
podpora zaměstnanosti – MAS Moravská 

cesta 

Druh výzvy MAS Kolová 

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v 
rámci výzvy MAS Otevřená 

 

Datum vyhlášení výzvy MAS 19. 12. 2016 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v 
monitorovacím systému MS2014+ 22. 12. 2016, 17:00 hodin 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 22. 12. 2016, 17:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 2. 2017, 12:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je žadatel 
oprávněn projekt naplánovat  36 měsíců  

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu  30. 6. 2021 

Finanční alokace výzvy  2 061 000 CZK 

Forma financování Ex ante  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů 
projektu 400 000 CZK 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů 
projektu 2 061 000 CZK 

MÍRA PODPORY 

 

 

II. ZAMĚSTNANOST 
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POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT: 

 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce  

 Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin  

 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce  

 Podpora prostupného zaměstnávání  

DETAILNÍ POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT – Příloha č. 1 

CÍLOVÉ SKUPINY: 

 Zaměstnanci 

 Uchazeči o zaměstnání 

 Zájemci o zaměstnání 

 Neaktivní osoby  

 Osoby se zdravotním postižením 

 Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce  

 Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené  

 Osoby s nízkou úrovní kvalifikace 

 Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let  

 Propuštění zaměstnanci 

 

MUSÍ BÝT Z ÚZEMÍ MAS 
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Číslo výzvy MAS 017/03_16_047/CLLD_15_01_004 

Název výzvy MAS 

I. výzva OP Zaměstnanost (2016) – 
podpora sociálních služeb, aktivit sociálního 

začleňování a komunitních center – MAS 
Moravská cesta 

Druh výzvy MAS Kolová 

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v 

rámci výzvy MAS Otevřená 

 

Datum vyhlášení výzvy MAS 19. 12. 2016 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v 
monitorovacím systému MS2014+ 22. 12. 2016, 17:00 hodin 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 22. 12. 2016, 17:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 2. 2017, 12:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je žadatel 
oprávněn projekt naplánovat  36 měsíců  

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu  30. 6. 2021 

Finanční alokace výzvy  4 123 880 CZK 

Forma financování Ex ante  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů 

projektu 400 000 CZK 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů 

projektu 4 123 880 CZK 

MÍRA PODPORY 

 

 

III. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, AKTIVIT SOCIÁLNÍHO 

ZAČLEŇOVÁNÍ A KOMUNITNÍCH CENTER 
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POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT: 

a) Podpora poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 

s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně 

vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených - Podporovány budou zejména 

sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou 

podporovány odlehčovací služby a krizová pomoc podle § 44 a § 60 zákona 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

 Odborné sociální poradenství  

 Terénní programy  

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

 Raná péče  

 Krizová pomoc 

 Kontaktní centra  

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  

 Sociální rehabilitace  

 Sociálně terapeutické dílny  

 Služby následné péče  

 Podpora samostatného bydlení 

 Osobní asistence  
 Odlehčovací služby 

b) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků 

sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 

c) Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování nad rámec 

základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. 

DETAILNÍ POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT – Příloha č. 2 
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CÍLOVÉ SKUPINY: 

 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené  

 Osoby se zdravotním postižením  

 Osoby s kombinovanými diagnózami 

 Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování 

 Oběti trestné činnosti 

 Osoby pečující o malé děti 

 Osoby pečující o jiné závislé osoby 

 Osoby ohrožené předlužeností 

 Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi 

 Osoby opouštějící institucionální zařízení 

 Osoby ohrožené vícenásobnými riziky 

 Sociální pracovníci  

 Pracovníci v sociálních službách  

 Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb 

a sociální integrace 

 

MUSÍ BÝT Z ÚZEMÍ MAS 
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Více informací Vám poskytne:  

Julie Zendulková  

Předsedkyně MAS  

Tel: 724 111 510  

E mail: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz  

 

Ing. Aneta Műllerová  

Asistent MAS  

Tel: 608 082 619  

E mail: aneta.mullerova@moravska-cesta.cz  

 

Ing. Miloslava Hrušková  

Manažerka MAS / Manažerka SCLLD  

Tel: 777 562 205  

E-mail: miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz 

 

 

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost: 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767 

Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 

skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady:  

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817 

Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu ISKP: 

https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-

opz/-/dokument/797956 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

 

KONTAKTY 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY 

mailto:aneta.mullerova@moravska-cesta.cz
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