
Prioritní 
osa

Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané 
datum vyhlášení 
výzvy (měsíc/rok)

PO1 SC1 Zvýšit zaměstnanost 
podpořených osob, zejména starších, 
mladších, nízkokvalitikovaných a 
znevýhodněných

zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti a programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; rozvoj 
základních kompetencí; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k 
získání pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování; doprovodná opatření umožňující začlenění 
na trh práce; motivační aktivity; pracovní rehabilitace; realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

odbor 35 MPSV/ÚP ČR, 
FDV

průběžná 04.2015

PO1 SC1 Zvýšit zaměstnanost 
podpořených osob, zejména starších, 
mladších, nízkokvalitikovaných a 
znevýhodněných

zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti a programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; rozvoj 
základních kompetencí; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k 
získání pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování; doprovodná opatření umožňující začlenění 
na trh práce; motivační aktivity; pracovní rehabilitace; realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

ÚP ČR - KrP průběžná 05.2015

PO1 SC1 Zvýšit zaměstnanost 
podpořených osob, zejména starších, 
mladších, nízkokvalitikovaných a 
znevýhodněných

zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti a programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; rozvoj 
základních kompetencí; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k 
získání pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování; doprovodná opatření umožňující začlenění 
na trh práce; motivační aktivity; pracovní rehabilitace; realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

poradenské a vzdělávací 
instituce, NNO, obce a 
svazky obcí, atd.

kolová 11.2015

PO1 SC1 Zvýšit zaměstnanost 
podpořených osob, zejména starších, 
mladších, nízkokvalitikovaných a 
znevýhodněných

zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti a programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; rozvoj 
základních kompetencí; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k 
získání pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování; doprovodná opatření umožňující začlenění 
na trh práce; motivační aktivity; pracovní rehabilitace; realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

poradenské a vzdělávací 
instituce, NNO, obce a 
svazky obcí, atd.

průběžná 09.2015

PO1 SC1 Zvýšit zaměstnanost 
podpořených osob, zejména starších, 
mladších, nízkokvalitikovaných a 
znevýhodněných

zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti a programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; rozvoj 
základních kompetencí; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k 
získání pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování; doprovodná opatření umožňující začlenění 
na trh práce; motivační aktivity; pracovní rehabilitace; realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

poradenské a vzdělávací 
instituce, NNO, obce a 
svazky obcí, atd.

průběžná 09.2015

PO1 SC1 Zvýšit zaměstnanost 
podpořených osob, zejména starších, 
mladších, nízkokvalitikovaných a 
znevýhodněných

komplexní řešení problémů klienta s cílem zvýšit zaměstnatelnost klienta a uplatnitelnost na trhu práce: zprostředkování zaměstnání; 
poradenské činnosti a poradenské programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; vytváření nových pracovních míst nebo míst 
vyhrazených pro určitou skupinu osob náležejících k ohroženým skupinám na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů; 
podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností podpora jako jsou veřejně prospěšné práce a krátkodobé pracovní příležitosti, 
zajištění odborné praxe; podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování; programy prevence dlouhodobé nezaměstnanosti, pracovní 
rehabilitace; realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

ÚP ČR - KrP průběžná 05.2015

PO1 SC1 Snížit rozdíly v postavení žen a 
mužů na trhu práce

vybudování a provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina zaměstnavatelé, 
neziskové organizace, 
územně samosprávné 
celky a jimi založené 
právnické osoby, vysoké 
školy

průběžná 04.2015

PO1 SC1 Snížit rozdíly v postavení žen a 
mužů na trhu práce

koordinace systémových opatření v oblasti rovnosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života organizační složky státu průběžná 06.2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy



PO1 SC1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, 
dovedností a kompetencí pracovníků 
a soulad kvalifikační úrovně pracovní 
síly s požadavky trhu práce.                                                                                               

Budování kapacit sociálních partnerů zejména prostřednictvím vzdělávání, opatření na vytváření sítí a posílení sociálního dialogu a 
činnosti společně uskutečňované sociálními partnery. Konkrétně se bude jednat například o některé z níže uvedených aktivit:                                                                                           
• Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast pracovněprávních vztahů, ochranu zdraví, 
bezpečnost práce, rozvoj lidských zdrojů;
• Podpora přenosu informací z tripartitní spolupráce na krajské úrovni zejména v oblasti legislativních změn v ČR, které mají dopad na 
sociální dialog;
• Zvyšování odborných kompetencí a dovedností zaměstnanců regionálních zastoupení sociálních partnerů a odvětvových svazů 
sdružených v organizacích sociálních partnerů, zejména v oblasti legislativních změn v ČR, které mají dopad na sociální dialog;
• Vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování znalostí v oblasti sociálního dialogu;
• Podpora zvyšování adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů a konkurenceschopnosti podniků na základě rozvoje odvětvového 
sociálního (bipartitního) dialogu;
• Posilování bipartitního dialogu na podnikové úrovni;
• Zavádění nových moderních systémů řízení organizace a podniku u sociálních partnerů, včetně řízení lidských zdrojů, zabezpečování 
regionálního poradenství a vyšší informovanosti v oblasti sociálního dialogu;
• Podpora regionálních poradenských center pomáhající zaměstnancům podniků lépe se orientovat v legislativě k pracovněprávním 
vztahům;

sociální partneři průběžná 05.2015

PO1 SC1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, 
dovedností a kompetencí pracovníků 
a soulad kvalifikační úrovně pracovní 
síly s požadavky trhu práce.                                                                                               

Poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti atd., 
vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně 
propouštěných zaměstnanců. Konkrétně se bude jednat například o některé z níže uvedených aktivit:                                                           • 
další profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace pro další 
uplatnění na trhu práce, včetně klíčových dovedností které zvyšují zaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie, jazyková 
příprava apod.);
• aplikování moderních forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce 
pro konkrétní pracovní pozici;
• pracovně-profesní poradenství k zaměstnání směřující k vyhledávání pracovního místa;

odbor 35 MPSV/ÚP ČR průběžná 11.2015

PO1 SC1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, 
dovedností a kompetencí pracovníků 
a soulad kvalifikační úrovně pracovní 
síly s požadavky trhu práce.                                                                                               

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory 
dalšího profesního vzdělávání OSVČ. Konkrétně se bude jednat například o některé z níže uvedených aktivit:                                                                                                     
• další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli:
• tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů;
• aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro 
konkrétní pracovní pozici;
• poskytování podpůrných služeb k usnadnění přístupu a dokončení aktivit dalšího profesního vzdělávání a poradenství k vyhledávání 
pracovní pozice;
• podpora systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů a k podpoře 
dalšího podnikového vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství;

odbor 35 MPSV/ÚP ČR průběžná 05.2015

PO1 SC1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, 
dovedností a kompetencí pracovníků 
a soulad kvalifikační úrovně pracovní 
síly s požadavky trhu práce.                                                                                               

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence (IT, jazyky, soft skills, 
odborné vzdělávání. apod.).                                                    

podniky kolová 09.2015



PO1 SC1 Zvýšit kapacitu, komplexnost a 
kvalitu služeb poskytovaných 
institucemi veřejných služeb 
zaměstnanosti

 Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce (E24 metodických a řídících) s ohledem na potřeby trhu práce;
- Tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných 
služeb a personálního zajištění;
- Tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, geografické a funkční mobility uchazečů a zájemců o 
zaměstnání;
- Podpora a rozvoj programů spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti jak na národní, tak zejména regionální úrovni se 
všemi relevantními aktéry na trhu práce; - Tvorba, rozvoj a realizace informačních a monitorovacích systémů, vyhodnocování účinnosti 
realizace aktivních opatření na trhu práce, podpora analytické činnosti za účelem zvýšení efektivnosti služeb zaměstnanosti; 
- Rozvoj spolupráce relevantních místních aktérů při koordinované podpoře individuálních klientů při hledání zaměstnání, zvyšování či 
změně kvalitikace,
- Rozvoj sítě EURES – kvantitativní a personální posilování jejich kapacit a odborný rozvoj EURES poradců, podpora implementace sítě 
EURES do veřejných služeb zaměstnanosti, vytváření EURES koordinačních kanceláří.

organizace řízené MPSV 
(Úřad práce ČR, odbor 35 
MPSV, Státní úřad 
inspekce práce)

průběžná 06.2015

PO1 SC2 Zvýšit kvalitu systému dalšího 
vzdělávání

Podpora se zaměří na vytvoření funkčního systému monitorování a předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce a funkčního a plošně 
dostupného kariérového poradenství. MPSV a instituce trhu práce bude mít k dispozici nástroje podpory a stimulace dalšího profesního 
vzdělávání pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a pro pracovníky podniků, včetně systému sledování kvality a efektivity dalšího 
profesního vzdělávání. 
Bude fungovat systémové kariérové poradenství na trhu práce, včetně poradenských programů k technikám vyhledávání zaměstnání a 
volby povolání, budou podpořeny adekvátní nástroje pro párování potřeb trhu práce a nabízené pracovní síly. Bude podpořena tvorba, 
rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání. Z hlediska nově zavedených nebo inovovaných služeb bude v rámci 
tohoto specifického cíle podpořeno: zefektivnění systému kariérového poradenství v oblasti volby povolání a v oblasti profesní mobility, 
zavedení systému předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce a zavedení systému podpory dalšího vzdělávání včetně návaznosti 
jednotlivých stupňů a forem vzdělávání (neformální, formální vzdělávání). 

odbor 35 MPSV, FDV, ÚP 
ČR a další organizace 
MPSV (Výzkumný ústav 
práce a sociálních věcí), 
MŠMT a jeho podřízené 
instituce.

průběžná 06.2015

PO1 SC1 Zvýšit zaměstnanost 
podpořených mladých lidí, kteří 
nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání 
nebo v profesní přípravě v regionu 
NUTS II Severozápad

a) Zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstnanosti. 
b) Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, pro 
zprostředkování vhodného zaměstnání  a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Poskytování poradenství v oblasti 
další účasti ve vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace, včetně podpory rekvalifikací, s cílem harmonizovat vztah mezi nabídkou 
a poptávkou na trhu práce 
c) Poskytování rekvalifikací – získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího 
udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci 
nezískala;
d) Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, 
krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, včetně podpory mezinárodní pracovní mobility; podpora vytváření 
míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží.
e) Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků
f) Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu 
práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včetně obnovení nebo získání 
pracovních návyků;

ÚP ČR (RIP) průběžná 05.2015

PO2 SC1 Zvýšit uplatnitelnost osob 
ohrožených sociálním vyloučením 
nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

Aktivity směřují ke koordinaci nástrojů sociálního začleňování prostřednictvím místních samospráv spolupracujících s relevantními aktéry v 
rámci vymezených činností a schválených v integrované strategii.

obce, svazky obcí, NNO, 
poskytovatelé soc.služeb, 
příspěvkové organizace a 
další

průběžná 09.2015

PO2 SC1 Zvýšit uplatnitelnost osob 
ohrožených sociálním vyloučením 
nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

Aktivity směřují ke koordinaci nástrojů sociálního začleňování prostřednictvím místních samospráv spolupracujících s relevantními aktéry v 
rámci vymezených činností a schválených v integrované strategii.

obce, svazky obcí, NNO, 
poskytovatelé soc.služeb, 
příspěvkové organizace a 
další

průběžná 09.2015



PO2 SC1 Zvýšit uplatnitelnost osob 
ohrožených sociálním vyloučením 
nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., podpora zaměřená zejména na tyto sociální služby: azylové domy, domy na půl 
cesty, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (s důrazem na osoby ve věku 15-26 let), intervenční centra, 
sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a podpora samostatného bydlení a další související činnosti a aktivity 

kraje a Hl.m.Praha průběžná 05.2015

PO2 SC1 Zvýšit uplatnitelnost osob 
ohrožených sociálním vyloučením 
nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

Předpokládá se zacílení aktivit kolové výzvy vždy na konkrétní cílové skupiny osob vzhledem k aktuálním potřebám a prioritám (tj. mimo 
těch aktivit - soc. služeb, které bude pokrývat výzva pro kraje, a mimo těch obcí (sociálně vyloučených lokalit), na které se budou 
zaměřovat výzvy v rámci koordinovaného přístupu k řešení SVL). Jedná se např. o aktivizační, asistenční a motivační programy,  aktivity 
na podporu neformálně pečujícících, komunitní služby, propační a resocializační programy, programy pro osoby opouštějícící zařízení pro 
výkon trestu odnětí svobody, preventivní programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách, aktivity v oblasti 
sociální politiky zaměřených na podporu sociálního  bydlení, programy, služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním apod. 

NNO, obce, příspěvkové 
organizace obcí, 
poskytovatelé soc.služeb 
a další

kolová 08.2015

PO2 SC1 Zvýšit uplatnitelnost osob 
ohrožených sociálním vyloučením 
nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

Aktivity v oblasti sociálního začleňování (včetně příslušných sociálních služeb), které vyplývají ze zpracovaných a schválených  
Strategických plánů sociálních začleňování na úrovni místních samospráv (obcí). Jedná se např. o tyto aktivity: sociální služby (zejména 
terénní programy, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny a děti), služby pro rodiny  a děti, rozvoj a podpora 
nástrojů sociálního bydlení; podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce, podpora 
komunitní práce; podpora sociálního podnikání, podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených 
lokalitách; podpora programů prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality, atd. (mimo projekty krajů, ITI, IPRÚ, MAS)

NNO, obce, příspěvkové 
organizace obcí, 
poskytovatelé soc.služeb 
a další

průběžná 08.2015

PO2 SC1 Zvýšit uplatnitelnost osob 
ohrožených sociálním vyloučením 
nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

Aktivity v oblasti sociálního začleňování (včetně příslušných sociálních služeb), které vyplývají ze zpracovaných a schválených  
Strategických plánů sociálních začleňování na úrovni místních samospráv (obcí). Jedná se např. o tyto aktivity: sociální služby (zejména 
terénní programy, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny a děti), služby pro rodiny  a děti, rozvoj a podpora 
nástrojů sociálního bydlení; podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce, podpora 
komunitní práce; podpora sociálního podnikání, podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených 
lokalitách; podpora programů prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality, atd. (mimo projekty krajů, ITI, IPRÚ, MAS)

NNO, obce, příspěvkové 
organizace obcí, 
poskytovatelé soc.služeb 
a další

průběžná 12.2015

PO2 SC2 Rozvoj sektoru sociální 
ekonomiky 

Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím aktivního začleňování osob v sociálně-
podnikatelských subjektech; Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, zavedení systému podpory startu, 
rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i soukromého sektoru), včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k 
jejich financování; Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, založením, provozem a 
marketingem sociálního podniku; Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně společensky odpovědného 
zadávání zakázek; zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech relevantních aktérů. 

obchodní společnosti, 
OSVČ, NNO (forma NNO 
bude upřesněna v rámci 
výzev s ohledem na 
aktivity)

kolová 08.2015

PO2 SC2 Rozvoj sektoru sociální 
ekonomiky 

Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím aktivního začleňování osob v sociálně-
podnikatelských subjektech; Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, zavedení systému podpory startu, 
rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i soukromého sektoru), včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k 
jejich financování; Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, založením, provozem a 
marketingem sociálního podniku; Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně společensky odpovědného 
zadávání zakázek; zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech relevantních aktérů. 

MPSV průběžná 06.2015



PO2 SC1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost 
systému sociálních služeb, služeb pro 
rodiny a děti a dalších navazujících 
služeb podporujících sociální 
začleňování

 - Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (zejména pro osoby se zdravotním postižením a seniory), 
zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně 
rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoje 
individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí, řešení dopadů reformy 
psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání s návaznými veřejně dostupnými službami;
- Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, včetně přenosu dobré praxe a podpory pilotních projektů k posílení 
udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů (zapojování i soukromého sektoru), opatření k zefektivňování procesů v sociálních 
službách a ve službách pro rodiny a děti a rozvoje strategického řízení a managementu s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci; - 
Podpora procesu střednědobého plánování služeb (zavádění, realizace a vyhodnocování procesu), včetně tvorby střednědobých plánů 
rozvoje služeb;
-  Podpora a posilování koordinační role obcí s rozšířenou působností (tvorba strategií spočívajících na odpovědnosti místních samospráv 
a spolupráci klíčových aktérů za účelem předcházení a komplexního řešení problémů sociálního vyloučení);  
- Vzdělávání v sociální oblasti, v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků v sociálních službách, pracovníků pracujících s 
dětmi, pracovníků v službách pro rodiny a děti a dalších navazujících službách a organizacích podporujících sociální začleňování včetně 
orgánů sociálně právní ochrany dětí, vzdělávání neformálních pečovatelů;
- Podpora aktivit k rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce, zvyšování kompetencí sociálních pracovníků zejména formou 
Vvzdělávání sociálních pracovníků pracujících ve službách a ve veřejné správě, metodických podpor, výměnných stáží například v 
oblastech rozvoje schopnosti posoudit sociální situaci klienta, case managementu, multidisciplinárního plánování podpory a pomoci v rámci 
konkrétní situace klienta, dovednosti síťování v rámci konkrétního území, rozpoznání rizik a dopadů institucionalizace a jejího předcházení; 
apod.; 

kraje průběžná 05.2015

PO2 SC1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost 
systému sociálních služeb, služeb pro 
rodiny a děti a dalších navazujících 
služeb podporujících sociální 
začleňování

 Rozvoj nových mode l s lue b podporujících s ociá lní za le ování, ve tně pe nos u dobré  pra xe  a  podpory pilotních proje kt k pos íle ní 

udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů (zapojování i soukromého sektoru), opatření k zefektivňování procesů v sociálních 
službách a ve službách pro rodiny a děti a rozvoje strategického řízení a managementu s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci;
 P odpora  s ys tému s ociá lního bydle ní a  s  ním  s poje ných pre ve ntivních, ná s le dných a  doprovodných s lue b;

 Za vádění komple xních progra m a  vytváe ní podmíne k pe s a hujících je dnotlivé  obla s ti podpory s ociá lního za le ování os ob, za vádění 

nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce při řešení situace osob na úrovni poskytovatele služeb nebo na úrovni obce: rozšiřování 
metody case managementu, aktivity podporující spolupráci v síti mezi ÚP ČR, poskytovateli služeb, místní samosprávou, zaměstnavateli a 
dalšími relevantními aktéry apod.;
 P ropojování informa ních s ys tém pro e vide nci, kontrolu a  hodnoce ní e fe ktivity s lue b me zi vš e mi a kté ry, dos tupné  i š iroké  ve e jnos ti: 

systém výkaznictví sociálních služeb, registr sociálních služeb, sledování sociálních jevů a sociálních programů;
 Rozvoj a  rozš iování s ys tém kva lity, s ta nda rdiza ce  innos tí v s ociá lních s lubách, s lubách pro rodiny a  děti, s ociá lně právní ochra ně 

dětí a v dalších navazujících službách (včetně služeb pro neformální pečovatele) a organizacích podporujících sociální začleňování, 
včetně vytváření kontrolních mechanismů; rozvoj systému supervizí;
 S ys témová , konce pní, s tra te gická , os větová  a  me todická  opa te ní v obla s ti s ociá lních s lue b, s lue b pro rodiny a  děti, s lue b na  

ochranu práv dětí a jejich oprávněných zájmů, služeb napomáhajících rozvoji rodičovských kompetencí, služeb péče o děti, náhradní 
rodinné péče a sociálního začleňování
 P odpora  tra ns forma ce  a  de ins tituciona liza ce  pobytových s ociá lních s lue b (ze jména  pro os oby s e  zdra votním  pos tie ním), za íze ní 

ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně rozvoje a 
rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoje 
individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí, řešení dopadů reformy 
psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání s návaznými veřejně dostupnými službami;  P o      

zkvalitnění výkonu činností sociální práce, zvyšování kompetencí sociálních pracovníků zejména formou vzdělávání sociálních pracovníků 
pracujících ve službách a ve veřejné správě, metodických podpor, výměnných stáží například v oblastech rozvoje schopnosti posoudit 
sociální situaci klienta, case managementu, multidisciplinárního plánování podpory a pomoci v rámci konkrétní situace klienta, dovednosti 
síťování v rámci konkrétního území, rozpoznání rizik a dopadů institucionalizace a jejího předcházení, apod. a další.

MPSV a ÚP ČR průběžná 06.2015



PO2 SC1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost 
systému sociálních služeb, služeb pro 
rodiny a děti a dalších navazujících 
služeb podporujících sociální 
začleňování

 Rozvoj nových mode l s lue b podporujících s ociá lní za le ování, ve tně pe nos u dobré  pra xe  a  podpory pilotních proje kt k pos íle ní 

udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů (zapojování i soukromého sektoru), opatření k zefektivňování procesů v sociálních 
službách a ve službách pro rodiny a děti a rozvoje strategického řízení a managementu s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci;  

Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace organizacemi s udělenou akreditací Ministerstva vnitra, vznik 
dobrovolnických center apod.;  Vzděláv             

příležitostí, v oblasti ochrany práv zranitelných skupina prevence špatného zacházení.   P        

rozšířenou působností (tvorba strategií spočívajících na odpovědnosti místních samospráv a spolupráci klíčových aktérů za účelem 
předcházení a komplexního řešení problémů sociálního vyloučení); další

organizační složky státu 
MV, MS

průběžná 09.2015

PO2 SC1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost 
systému sociálních služeb, služeb pro 
rodiny a děti a dalších navazujících 
služeb podporujících sociální 
začleňování

Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (zejména pro osoby se zdravotním postižením a seniory), 
zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně 
rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoje 
individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí, řešení dopadů reformy 
psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání s návaznými veřejně dostupnými službami;

zejména příspěvkové 
organizace, obce, 
nestátní neziskové 
organizace

průběžná 10.2015

PO2 SC1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost 
systému sociálních služeb, služeb pro 
rodiny a děti a dalších navazujících 
služeb podporujících sociální 
začleňování

1) Zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob, zavádění 
nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce při řešení situace osob na úrovni poskytovatele služeb nebo na úrovni obce: rozšiřování 
metody case managementu, aktivity podporující spolupráci v síti mezi ÚP ČR, poskytovateli služeb, místní samosprávou, zaměstnavateli a 
dalšími relevantními aktéry apod.; 2) Přenos dobré praxe a podpora pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti 
jednotlivých systémů (zapojování i soukromého sektoru); opatření k zefektivňování procesů v sociálních službách a ve službách pro rodiny 
a děti, rozvoj strategického řízení a managementu s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci;                                                                                       
3) Vzdělávání v sociální oblasti, v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků v sociálních službách, pracovníků pracujících 
s dětmi, pracovníků v službách pro rodiny a děti a dalších navazujících službách a organizacích podporujících sociální začleňování včetně 
orgánů sociálně právní ochrany dětí, vzdělávání neformálních pečovatelů; 4) Vzdělávání sociálních pracovníků pracujících ve službách a 
ve veřejné správě například v oblastech rozvoje schopnosti posoudit sociální situaci klienta, case managementu, multidisciplinárního 
plánování podpory a pomoci v rámci konkrétní situace klienta, dovednosti síťování v rámci konkrétního území, rozpoznání rizik a dopadů 
institucionalizace a jejího předcházení, apod.; 5) Vzdělávání pracovníků a dalších relevantních aktérů v oblasti prevence diskriminace a 
rovných příležitostí, v oblasti ochrany práv zranitelných skupina prevence špatného zacházení; a další

neziskové organizace, 
obce, svazky obcí, 
příspěvkové organizace, 
poskytovatelé služeb, 
vzdělávací instituce a 
další

kolová 08.2015

PO2 SC1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost 
systému sociálních služeb, služeb pro 
rodiny a děti a dalších navazujících 
služeb podporujících sociální 
začleňování

1) Rozvoj a rozšiřování systémů kvality, standardizace činností sociálně právní ochraně dětí, včetně vytváření kontrolních mechanismů; 
rozvoj systému supervizí;
2) Systémová, koncepční, strategická, osvětová a metodická opatření 3) Vzdělávání v sociální oblasti, v oblasti koncepční, strategické a 
manažerské u pracovníků v sociálních službách, pracovníků pracujících s dětmi, pracovníků v službách pro rodiny a děti a dalších 
navazujících službách a organizacích podporujících sociální začleňování včetně orgánů sociálně právní ochrany dětí, vzdělávání 
neformálních pečovatelů; 4)Podpora aktivit k rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce, zvyšování kompetencí sociálních 
pracovníků zejména formou vzdělávání sociálních pracovníků pracujících ve službách a ve veřejné správě, metodických podpor, 
výměnných stáží 

kraje a obce průběžná 11.2015

PO2 SC1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost 
systému sociálních služeb, služeb pro 
rodiny a děti a dalších navazujících 
služeb podporujících sociální 
začleňování

Aktivity v oblasti zvyšování kvality a efektivity poskytování sociálních služeb, které vyplývají ze zpracovaných a schválených  Rozvojových 
plánů organizací. Jedná se např. o tyto aktivity: vzdělávání pracovníků přímo řízených zařízení sociálních služeb; podpora transformace a 
deinstitucionalizace zařízení a rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně 
rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoje 
individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí, apod.

příspěvkové organizace 
MPSV

průběžná 09.2015



PO2 SC2 Zvýšit kvalitu péče o duševní 
zdraví a přispět k udržitelnosti 
systému zdravotnictví cílenou 
podporou zdraví, zdravého životního 
stylu a prevence nemocí

 P odpora  tra ns forma ce  a  de ins tituciona liza ce  s táva jícíh fore m  ps ychia trické  pée  a  rozvoj nových typ pée , na p. komunitní a  

intermediální péče, ambulantních a terénních služeb (mobilní týmy);           

jako je tvorba a realizace vzdělávacích programů pro pracovníky poskytovatelů psychiatrické péče a osoby zapojené do procesu reformy 
psychiatrické péče a informační a destigmatizační programy na podporu duševního zdraví a života bez závislosti;  A    

zdraví a zdravého životního stylu, jako jsou tvorba metodik zdravého životního stylu, poradenské služby, realizace a vyhodnocení 
programů ochrany veřejného zdraví, screeningových programů, programů na podporu determinant zdraví a programů podpory zdravého 
životního stylu, včetně vzdělávání pracovníků ochrany a podpory zdraví a pracovníků, kteří se zabývají podporou zdravého životního stylu; 
 P odpora  s pe cia liza ního vzdělávání lé ka  v obore ch vyzna ujících s e  re gioná lním i rozdíly v dos tupnos ti, v obore ch, kde  ne píznivý 

věkový průměr způsobuje nedostupnost péče, a oborech s nedostatečným pokrytím péče

MZd, příspěvkové 
organizace zřizované 
MZd

průběžná 09.2015

PO2 SC1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost 
systému sociálních služeb, služeb pro 
rodiny a děti a dalších navazujících 
služeb podporujících sociální 
začleňování

Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a opatření na zvyšování 
profesionality, organizačního řízení, plánování, transparentnosti a vícezdrojového financování NNO

nestátní neziskové 
organizace

průběžná 10.2015

PO2 SC1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost 
systému sociálních služeb, služeb pro 
rodiny a děti a dalších navazujících 
služeb podporujících sociální 
začleňování

 Rozvoj nových mode l s lue b podporujících s ociá lní za le ování, ve tně pe nos u dobré  pra xe  a  podpory pilotních proje kt k pos íle ní 

udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů (zapojování i soukromého sektoru), opatření k zefektivňování procesů ve službách a 
rozvoje strategického řízení a managementu s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci;  Vzděláv     

relevantních aktérů v oblasti prevence diskriminace a rovných příležitostí, v oblasti ochrany práv zranitelných skupina prevence špatného 
zacházení.                  

klíčových aktérů za účelem předcházení a komplexního řešení problémů sociálního vyloučení); další

Úřad vlády ČR (Agentura 
pro sociální začleňování)

průběžná 06.2015

PO2 SC1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů 
do řešení problémů nezaměstnanosti 
a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni; podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální 
nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů; podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků; 
vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevatních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání; 
podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na 
prevenci sociálního vylooučení osob, podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce; vznik 
a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný 
pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí; podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

subjekty realizující 
projekty v rámci 
schválených Komunitně 
vedených strategií 
místního rozvoje - MAS, 
nestátní neziskové 
organizace, obce, svazky 
obcí, příspěvkové 
organizace, obchodní 
společnosti, 
poskytovatelé služeb a 
další

průběžná 11.2015

PO3 Sociální inovace v obl. soc. 
začleňování a přístupu na trh práce 
pro nejohroženější skupiny na trhu 
práce 

Rozvoj a udržení existující funkční inovace - replikace inovačního řešení a jeho rozšíření, kvalitativní změna inovačního řešení a 
systémová změna (včetně zahraničních inovací, realizace s partnery). 
Vývoj postupů řešení, demonstrace řešení a jeho zlepšování, rozvoj a udržení inovačního řešení pro blíže definované cílové skupiny.

NNO, výzkumné a 
vzdělávací instituce, 
zaměstnavatelé, kraje, 
obce a jimi zřizované 
organizace, poskytovatelé 
soc. služeb

kolová 06.2015

PO3 SC1 Zvýšit efektivitu sociálních 
inovací a mezinárodní spolupráce v 
tematických oblastech OPZ

Využívání expertů pro rozvoj NNO působících v sociální oblasti a společensky prospěšných podniků NNO kolová 09.2015

PO3 SC1 Zvýšit efektivitu sociálních 
inovací a mezinárodní spolupráce v 
tematických oblastech OPZ

Příprava a testování systémových řešení přetrvávajících problémů v tematických oblastech
Přenos fungujících zahraničních inovací -metod, postupů- do politik veřejné správy

ÚOSS, OSS a jejich 
příspěvkové organizace, 
kraje

průběžná 04.2015

PO3 SC1 Zvýšit efektivitu sociálních 
inovací a mezinárodní spolupráce v 
tematických oblastech OPZ

Mobilita-vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství, přímá podpora osob, pomoc při hledání 
zaměstnání po jejich návratu do ČR. 

NNO, vzdělávací 
instituce, poskytovatelé 
soc. služeb, samospráva 

kolová 09.2015



PO4 SC1 Optimalizace procesů a postupů 
ve veřejné správě                                                                                                  
SC2 Modernizace rozvoje a řízení 
lidských zdrojů ve veřejné správě

Např. Výběr agend k vypracování procesního popisu / modelu, tvorba modelu, zhodnocení přínosů a nákladů metody, Standardizace 
vybraných agend, Metodická podpora pro ex-ante hodnocení RIA, Realizace projektů na přezkum a snížení regulatorní zátěže, Zpracování 
analýz stavu řízení kvality ve VS, Metodická podpora metod kvality na úrovni územních samosprávných celků, Strategické řízení a 
plánování ve veřejné správě, Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv, Realizace 
vzdělávacích aktivit v oblasti rozvoje eGovernmentu a kyberbezpečnosti, Prosazování principu Open Data, Vzdělávání státních 
zaměstnanců aj.

ÚOSS, případně vybrané 
OSS a ÚSC (obce, kraje, 
sdružení)

průběžná 04.2015

PO4 SC1 Optimalizace procesů a postupů 
ve veřejné správě                                                                                                  
SC2 Modernizace rozvoje a řízení 
lidských zdrojů ve veřejné správě

Např. projekty zaměřené na vzdělávací aktivity, procesní audity, podpora projektových kanceláří aj. ÚOSS, případně vybrané 
OSS a SPO

kolová 05.2015

PO4 SC1 Optimalizace procesů a postupů 
ve veřejné správě                                                                                                  
SC2 Modernizace rozvoje a řízení 
lidských zdrojů ve veřejné správě

Projekty zaměřené na vzdělávací aktivity, na zvýšení kvality a řízení lidských zdrojů v úřadech územních samosprávných celků aj. obce (zejména ORP), 
kraje, asociace, sdružení 
a svazy ÚSC

kolová 07.2015

PO5 SC1 Zajistit řádnou implementaci OPZ 
prostřednictvím poskytnutí 
spolehlivých a efektivních služeb pro 
řízení a administraci programu

Základním účelem aktivit v rámci prioritní osy Technická pomoc je zajištění řádné administrace operačního programu Zaměstnanost tedy 
včasné vyčerpání alokace programu dle pravidel stanovených v legislativě k Evropským strukturálním a investičním fondům při 
současném naplnění cílů a dosažení hodnot monitorovacích indikátorů stanovených ve věcných prioritních osách OPZ. Při využívání 
prostředků v rámci této prioritní osy bude kromě zajištění povinných funkcí Řídicího orgánu uvedených zejména v čl. 125 obecného 
nařízení kladen důraz na podporu aktivit, které mají potenciál celkového zjednodušení a zefektivnění vykonávaných činností (např. 
zavedení zjednodušeného vykazování výdajů ve vyhlašovaných výzvách apod.).

OSS (ŘO) průběžná 05.2015

Poznámky:

Použité zkratky:

ČR Česká republika
FDV Fond dalšího vzdělávání
KrP krajské pobočky
MAS místní akční skupiny
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mzd Ministerstvo zdravotnictví
NNO nevládní a neziskové organizace
ORP obec s rozšířenou působností
OSS organizační složka státu
OSVČ osoba samostatně výdělečně činná
RIP regionální individuální projekty
ŘO řídicí orgán
SPO státní příspěvková organizace
ÚOSS ústřední organizační složka státu
ÚP Úřad práce
ÚSC územně samosprávné celky

Předběžný harmonogram výzev na rok 2015 bude z důvodů uvedených výše ještě aktualizován a ve finální podobě projednán na prvním řádném jednání Monitorovacího výboru jako součást Strategického realizačního plánu.

Předběžný harmonogram výzev pro (název programu) na rok 2015 byl vytvořen Řídicím orgánem (název programu) s ohledem na povědomí o 
   stavu vyjednávání připomínek EK k programovému dokumentu, 
   stavu plnění předběžných podmínek a strategií pro jednotlivé podporované oblasti. 
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