
Programový rámec OPZ: OPZ3 – Podpora zaměstnanosti 
 
Popis cíle opatření: 
Cílem tohoto opatření je především podpora tvorby nových pracovních míst (zejména pro uchazeče a 
zájemce o zaměstnání s kumulovaným znevýhodněním na trhu práce). Míra nezaměstnanosti za celou 
MAS Bohumínsko je nad krajským průměrem, což svědčí o nízké ekonomické aktivitě zdejších obyvatel. 
Dlouhodobým problémem zůstává, podobně jako v jiných oblastech, strukturální a dlouhodobá 
nezaměstnanost, nezaměstnanost absolventů nebo lidí v předdůchodovém věku. Limitem pro rozvoj 
podnikání a zaměstnanosti jsou nezbytné dovednosti a schopnosti zaměstnanců nebo 
nezaměstnaných, kteří hledají práci nebo mají v plánu začít podnikat. Ohroženými skupinami na trhu 
práce jsou matky s dětmi, absolventi, zdravotně postižení nebo ti, jejichž vzdělání a kvalifikace 
nereflektují současné požadavky trhu práce. Podpora v rámci tohoto opatření se zaměří zejména na 
aktivizaci ekonomicky neaktivních osob a začlenění osob s nízkou kvalifikací na trhu práce a osob se 
zdravotním postižením.  
Cílem tohoto opatření je také zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 
osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce prostřednictvím podpory získání či obnovy 
pracovních návyků, podpory vytváření nových pracovních míst, podpory podnikatelské aktivity, 
konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání prostřednictvím podpory zaměstnanosti a zvýšení 
kvalifikace pracovníků. Cílem je zvýšení zaměstnanosti na území MAS s důrazem na osoby ohrožené 
sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené ve společnosti a na trhu práce. 
Jednotlivé aktivity by měly především přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti a měly by vycházet z 
aktuálních potřeb lokálního trhu práce území MAS. 
 
Popis možných zaměření projektů: 

1. Podpora vytváření nových pracovních míst - příklady podporovaných aktivit: 
o Tvorba pracovních míst pro osoby z cílových skupin. 
o Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů 

zaměstnavatelům. 
 

2. Podpora zahájení podnikatelské činnosti - příklady podporovaných aktivit: 
o Aktivity před zahájením podnikání a na ně navazující aktivity po zahájení podnikání 

formou vzdělávání a poradenství.  
o Podpora osob, které při zahájení projektu nebyly OSVČ (neměly oprávnění), nevylučuje 

se ale jejich předchozí zařazení mezi OSVČ, které již bylo ukončeno, nebo přerušeno 
(podpora pro osoby, které zahájí podnikání, může trvat maximálně 2 roky po zahájení 
podnikání a bude se jednat o veřejnou podporu).  

 
3. Podpora flexibilních forem zaměstnání - příklady podporovaných aktivit: 

o Vytváření podmínek pro snazší uplatnění cílových skupin na trhu práce prostřednictvím 
flexibilních forem zaměstnávání (včetně poskytování mzdových příspěvků na nově 
vytvořená pracovní místa).  

o Mezi flexibilní formy zaměstnání patří například zkrácený úvazek, rotace na pracovním 
místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku.  

 
Podporované cílové skupiny: 
• Zaměstnanci 
• Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o zaměstnání) 
• Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání) 
• Neaktivní osoby 
Lze zvolit také dílčí cílové skupiny, které jsou nejvíce znevýhodněné na místním trhu práce, např.: 
uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, propuštění zaměstnanci, osoby s 
nízkou úrovní kvalifikace, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, atd. 
 
Typy příjemců podpory: 
• Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
• Nestátní neziskové organizace 
• Vzdělávací a poradenské instituce 
• Školy a školská zařízení 



• Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 
omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, 
družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) 

• OSVČ 
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit. 
 
Absorpční kapacita MAS:  
Organizace (NNO) zabývající se otázkami zaměstnanosti, případně firmy a další místní zaměstnavatelé. 
Na území MAS Bohumínsko se nachází zkušení poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a řada neziskových organizací. Všechny tyto organizace 
mají zkušenosti s řadou projektů z předchozího programovacího období.  
V území MAS Bohumínsko byl identifikován podnikatelský potenciál a byla zmapována dostatečná 
absorpční kapacitu pro realizaci projektů. Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti v regionu je nutné 
vytvářet nová pracovní místa. Vzhledem k nepříznivé vzdělanostní struktuře je třeba akceptovat i 
rozšíření pracovních možností s menšími nároky na vzdělanost. Podpora bude zaměřena také na 
začínající podnikatele. 
 
Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ: 
Udržitelný rozvoj  
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální. Řešené aktivity budou respektovat principy udržitelného 
rozvoje. Nepřímé pozitivní dopady lze případně spatřovat v dalším vzdělávání zaměřeném na udržitelný 
rozvoj a související témata.  
 
Rovné příležitosti a nediskriminace  
Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je pozitivní. Navržené opatření je přímo navrženo 
na „srovnávání“ příležitosti pro různé skupiny vč. znevýhodněných skupin na trhu práce. Řešené aktivity 
budou respektovat a podporovat rovné příležitosti a nediskriminaci.  
 
Rovnost žen a mužů  
Vliv opatření na rovnost žen a můžu je velmi pozitivní. Navržené opatření respektuje a podporuje rovnost 
žen a mužů. 
 
Principy pro určení preferenčních kritérií: 
Preferenční kritéria budou uváděna až ve výzvě MAS a budou stanovena tak, aby byly preferovány 
projekty, které nejvíce přispívají k naplňování strategie. Principy pro určení preferenčních kritérií vychází 
z principů a cílů strategie a slouží pouze jako vodítko pro stanovení preferenčních kritérií. 

• Projekt napomáhá ke snižování nezaměstnanosti. 
• Projekt napomáhá ke zvyšování pracovního uplatnění. 
• Rozšiřování stávajících aktivit. 
• Spolupráce s dalšími subjekty. 
• Podpora zaměstnanosti rizikových skupin. 
• Znalost místního prostředí. 


