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Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje 

území Liberec – Jablonec nad Nisou 
 

vyhlašuje 
1. výzvu k předkládání projektových záměrů 

 
 

----ZAMĚSTNANOST---- 

 

PŘÍSTUP K ZAMĚSTNÁNÍ 
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Identifikace výzvy 

Operační program Operační program Zaměstnanost 

Specifický cíl OPZ 
1.1.1. Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména 
starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných 

Číslo výzvy ŘO OPZ 03_16_046 – IPRÚ 

Číslo výzvy nositele IPRÚ 1. 

Opatření integrované strategie 
4.1 Zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce 
zlepšováním jejich uplatnitelnosti, informovanosti a aktivizací 
zaměstnavatele 

Podopatření integrované strategie Není relevantní 

Druh výzvy Kolová 

Název pracovní skupiny Řídicího 
výboru IPRÚ 

Pracovní skupina Zaměstnanost 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 
nositele IPRÚ 

8. 12. 2016 10:00 

Datum a čas jednání pracovní 
skupiny Řídicího výboru IPRÚ 

24. 1. 2017 10:00 

Datum a čas zahájení příjmu 
projektových záměrů do pracovní 
skupiny 

19. 12. 2016 12:00 

Datum a čas ukončení příjmu 
projektových záměrů do pracovní 
skupiny 

20. 1. 2017 12:00 

Datum zahájení realizace projektu 
Termín zahájení realizace projektu nesmí přecházet vydání 
právního aktu ze strany ŘO OPZ.  

Datum ukončení realizace 
projektu 

Maximální délka realizace projektu je 36 měsíců s tím, že 
nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 
12. 2022. 
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Podpora 

Celková částka dotace 
z Evropského sociálního fondu a 
státního rozpočtu pro výzvu 

80 000 000 CZK 

Míra podpory z Evropského 
sociálního fondu a státního 
rozpočtu  

85% Evropský sociální fond 
0 - 15% Státní rozpočet, dle charakteru žadatele 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  
5 000 000 CZK 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  
25 000 000 CZK 

Podmínky veřejné podpory 
Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) jsou 
k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v 
rámci Operačního programu Zaměstnanost 

Forma podpory Dotace, ex ante 

Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů 

Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti 
nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních 
osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z 
cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo 
následkem jejich účasti v projektu. 

Území realizace  

Vymezené území dle Integrovaného plánu rozvoje území 
Liberec – Jablonec nad Nisou: 
Bedřichov, Dalešice, Dlouhý Most, Hodkovice nad Mohelkou, 
Chrastava, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Jeřmanice 
Josefův Důl, Kryštofovo Údolí, Liberec, Lučany nad Nisou, 
Maršovice, Mníšek, Nová Ves, Nová Ves nad Nisou, Oldřichov v 
Hájích, Proseč pod Ještědem, Pulečný, Rádlo, Rychnov u 
Jablonce nad Nisou, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, 
Šimonovice 

Oprávnění žadatelé 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli organizace s 
prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok předcházející 
datu předložení žádosti a zároveň dlouhodobou a 
systematickou prací s cílovou skupinou, na kterou je 
předkládaný projekt zaměřen: 

• obce a jimi zřizované organizace  

• vzdělávací a poradenské instituce 

• nestátní neziskové organizace 
 
Oprávněnými žadateli a partnery nejsou: organizační složky 
státu; kraje a organizace zřizované kraji (mimo škol a školských 
zařízení); nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník; agrární, hospodářské a profesní 
komory; odborové organizace a organizace zaměstnavatelů. 
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Cílová skupina 

• uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby 
ve věku 50 a více let 

• uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby 
mladší 25 let 

• osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců 
• osoby pečující o malé děti 
• osoby vracející se na trh práce po návratu 

z mateřské/rodičovské dovolené 
• osoby pečující o závislé osoby 
• osoby se zdravotním postižením 

Věcné zaměření 

Podporované aktivity 

• poradenské a informační činnosti a programy v oblasti 
zaměstnávání; 

• bilanční a pracovní diagnostika; 

• motivační aktivity; 

• rekvalifikace; 

• rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího 
uplatnění na trhu práce; 

• podpora aktivit k získání pracovních návyků a 
zkušeností; 

• zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na 
uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových 
pracovních míst; 

• podpora flexibilních forem zaměstnání; 

• doprovodná opatření umožňující začlenění 
podpořených osob na trh práce; 

• realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti. 

Indikátory 
6 00 00 - Celkový počet účastníků = 670 
6 26 00 - Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své 
účasti = 270 

Náležitosti projektového záměru 

Struktura projektového záměru Žádost v IS KP14+, před finalizací 

Povinné přílohy 

• Analýza cílové skupiny a popis zkušeností předkladatele 
projektu s cílovou skupinou. Žadatel je povinen 
zpracovat podrobný dokument, který bude sloužit jako 
podklad pro hodnocení projektové žádosti. V případě 
předkládání více projektů jedním žadatelem musí být 
analýzy odlišné dle charakteru předkládaného projektu. 
Rozsah analýzy je omezen na maximálně 10 stran, 
forma není stanovena, ale musí obsahovat informace 
blíže specifikované ve výzvě řídicího orgánu 
https://www.esfcr.cz/vyzva-046-opz 
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• Daňové přiznání žadatele/partnera ověřené místně 
příslušným finančním úřadem. (Platí pro subjekty, pro 
které je to z hlediska výzvy relevantní, tedy vzdělávací a 
poradenské instituce). Pokud z daňového přiznání není 
jednoznačný předmět podnikání (např. z důvodu 
souběhu vícera činností) lze doložit s daňovým 
přiznáním přílohu k účetní závěrce, jestliže požadovaný 
převažující předmět činnosti prokazuje. 

Forma a způsob podání 
projektového záměru 

V elektronické podobě s přílohami na adresu:  
ipru@magistrat.liberec.cz 
A také v tištěné podobě s přílohami na adresu: 
IPRÚ, Odbor strategického rozvoje a dotací 
Magistrát města Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59 Liberec 1 

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost https://www.esfcr.cz/vyzva-046-opz  

Časová způsobilost 
31. 12 2022 
Maximální délka projektu je 36 měsíců 

Informace o křížovém financování Křížové financování není možné 

Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

Nositel má možnost provádět změny ve výzvě. O změně 
pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni 
prostřednictvím úřední desky. Změna je zároveň zveřejněna na 
webových stránkách http://www.liberec.cz/ipru  

Příjmy projektu Není relevantní 

Způsob hodnocení 

Systém hodnocení projektů: 
http://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-
strategickeho-rozvoje-dotaci/ipru/system-hodnoceni.pdf    
 
Popis základních principů hodnocení: 

• po obdržení projektových záměrů jsou předkladatelé 
projektových záměrů vyzváni tematickým 
koordinátorem k účasti na jednání Pracovní skupiny, 
která je složena z předkladatelů projektových záměrů a 
experta na oblast zaměstnanosti; 

• výstupem Pracovní skupiny jsou projekty následně 
předány Manažerovi IPRÚ, který na základě předaných 
výstupů z Pracovní skupiny zpracuje podklady a svolá 
jednání Řídicího výboru IPRÚ; 
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• řídicí výbor vyhodnotí naplnění jednotlivých kritérií 
přijatelnosti u jednotlivých projektů. Výstupem z 
jednání ŘV IPRÚ je vydání Potvrzení o souladu či 
nesouladu jednotlivých projektů se strategií, který je 
povinnou přílohou žádosti o dotaci;  

• předkladatel Projektového záměru následně v 
monitorovacím systému MS 2014+ finalizuje žádost o 
dotaci k Výzvě č. 46 OPZ č. 51. 

Kritéria pro posouzení souladu 
projektového záměru 
s integrovanou strategií IPRÚ 

• projekt je v souladu s tematickým zaměřením IPRÚ, 
strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a 
je zařazen do opatření 4.1 Zvýšení zaměstnanosti osob 
znevýhodněných na trhu práce zlepšováním jejich 
uplatnitelnosti, informovanosti a aktivizací 
zaměstnavatele  

• potřebnost realizace projektu je odůvodněná 

• projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené 
území  

• projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve 
výzvě 

• projekt má jednoznačně popsané financování v souladu 
s výzvou 

• projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě 
dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána 
jejich role v projektu 

• projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného 
opatření IPRÚ 

• projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na dané 
opatření a výzvu Nositele IPRÚ  

• předkladatelé prokazatelně připravovali projekt v 
koordinaci s Nositelem IPRÚ a ostatními partnery 

• výsledky projektu jsou udržitelné (pokud je relevantní - 
udržitelnost se rozumí povinnosti dle čl. 71 nařízení č. 
1303/2013). 

Důležité: 
v případě, že projektový záměr získá alespoň jedno 
nevyhovující kritérium, nedojde k naplnění kritérií a projekt 
nezíská souhlasné stanovisko se strategií IPRÚ Liberec – 
Jablonec nad Nisou. 

Další specifika výzvy 
Vyjádření souladu Řídicího výboru IPRÚ má platnost  
do 31. 12. 2017. 

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla výzvy Řídicího orgánu 
OPZ 

https://www.esfcr.cz/vyzva-046-opz  
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz  

Kontakty pro poskytování 
informací 

Odbor strategického rozvoje a dotací 
ipru@magistrat.liberec.cz  
Mgr. Barbara Steinzová, 485 243 508 
Mgr. Věra Maškarincová, 485 243 503 
Řídicí orgán OPZ, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Mgr. Barbora Muziková, 221 922 954 
barbora.muzikova@mpsv.cz  www.esf.cz  


