
2. Výzva MAS Partnerství venkova k předkládání žádostí o 

dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

(OPZ) 

Téma Výzvy:  Podpora vzniku pracovních míst a 

zaměstnatelnosti uchazečů 

Termín vyhlášení Výzvy: 26. 3. 2018 
 

 Finanční alokace výzvy 
 Celková finanční alokace výzvy:    3 800 000 Kč 

 Min. výše celkových způsobilých výdajů projektu:        400 000 Kč 

 Max. výše celkových způsobilých výdajů projektu:  3 800 000 Kč 

 Míra podpory (z celkových způsobilých výdajů): 

Typ příjemce 
Evropský 
podíl 

Státní 
rozpočet 

Příjemce 

školy a školská zařízení 85% 15% 0% 

obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi, 
dobrovolné svazky obcí 

85% 10% 5% 

obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, církve a 
náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, svazy, 
asociace 

85% 15% 0% 

obchodní společnosti, družstva, OSVČ 85% 0% 15% 

 
 Cílové skupiny 
 zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby 

 
 Podporované aktivity 
 vytváření nových pracovních míst (příspěvek zaměstnavatelům na úhradu mzdových nákladů na 

nově vytvořená pracovní místa pro příslušníky cílových skupin); umístění příslušníků cílových 
skupin na uvolněná pracovní místa; flexibilní formy zaměstnání; zahájení podnikatelské činnosti; 
rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (jazykové vzdělávání, PC 
kurzy, apod.)-pouze jako doplňková aktivita, která přímo vede k uplatnění na trhu práce; 
doprovodná opatření: služby typu dluhové poradenství, rodinné poradenství, psychologické 
poradenství, poradenství o oblasti bydlení apod. 

 
 Oprávnění žadatelé 

 obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, nestátní 

neziskové organizace, obchodní společnosti, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, 

poskytovatelé sociálních služeb, školy a školská zařízení 

 
 Kategorie způsobilých výdajů 
 osobní náklady (mzdy a platy pracovníků, kteří jsou zaměstnáni výhradně pro projekt), cestovní 

náhrady (jízdní výdaje, ubytování, stravné, nutné vedlejší výdaje, cestovní náhrady pro zahraniční 

experty), nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu, drobné stavební úpravy, nákup 

služeb (zpracování analýz, průzkumů, studií, lektorské služby, školení a kurzy, příp. mentoring, 

apod.) 

 
Podrobný text výzvy i s přílohami a informace o termínu školení pro žadatele: 

http://www.maspartnerstvi.cz/vyzvy-mas.html 

Kontakt: Ing. Pavel Šaršon, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS, tel.: 774 457 341, e-mail: 

p.sarson@centrum.cz 

http://www.maspartnerstvi.cz/vyzvy-mas.html
mailto:p.sarson@centrum.cz

