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MAS Moravská cesta vyhlašuje výzvy OP Zaměstnanost 

 

19.12.2016 – Náklo 

 

MAS Moravská cesta vyhlásila pro místní žadatele výzvy OP Zaměstnanost, které 

jsou zaměřené na oblasti podpory: Prorodinná opatření, Zaměstnanost a Sociální 

služby a komunitní centra.   

 

Výzvy vychází ze Strategie komunitní vedeného místního rozvoje s názvem „Demê furt 

dopředô a necófnem”, která byla předložena jako první v Olomouckém kraji Ministerstvu pro 

místní rozvoj k hodnocení, po úpravách a doplnění byla schválena dne 1. 11. 2016. Stala se 

11. podpořenou strategií v celé České republice.  

V rámci OP Zaměstnanost bude rozděleno celkem 10 309 000 Kč. V prvních výzvách bude 

možné žádat ve třech oblastech podpory. První podporovanou oblastí jsou Prorodinná 

opatření s celkovou alokací 4 124 000 Kč. Budou podporovány projekty se zaměřením na 

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

odpolední pobyt), dále v sobě aktivita zahrnuje doprovody na kroužky a zájmové aktivity a 

společnou dopravu dětí (do/ze školy, do/ze dětské skupiny, do/ze příměstského tábora). Další 

důležitou aktivitou je podpora dětských skupin a příměstských táborů. Dalším podporovaným 

opatřením je Zaměstnanost, na kterou bylo vyčleněno celkem 2 061 000 Kč. Cílem tohoto 

opatření je podpora nezaměstnaných, pomoc při vyhledávání pracovního místa a jeho 

následného udržení. Jedná se i o aktivity, které podporují flexibilní formy práce, poradenství a 

vzdělávání uchazečů o zaměstnání apod. Poslední výzva bude zaměřena na Sociální služby a 

komunitní centra s alokací 4 123 000 Kč.  

Výzvy v rámci OP Zaměstnanost jsou vyhlášené od 19. 12. 2016 od 17:00. 

Příjem žádostí o podporu bude ukončen: 

 Prorodinná opatření (20. 2. 2017 ve 12:00) 

 Zaměstnanost (28. 2. 2017 ve 12:00) 

 Sociální služby, aktivity sociálního začleňování a komunitní centra (15. 2. 2017 ve 

12:00) 

Konkrétní znění výzvy a její podmínky jsou dostupné na této adrese: http://www.moravska-

cesta.cz/vyzvy-opz/ 

 

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 
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