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VÝZVA
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
k předkládání žádostí o poskytnutí dotace
v rámci Operačního programu Zaměstnanost
1. Identifikace výzvy:
Operační program

Operační program Zaměstnanost

Investiční priorita

1.4 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou
veřejné a soukromé služby zaměstnanosti
a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce,
včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení
nadnárodní mobility pracovníků a programů
mobility a lepší spolupráce mezi institucemi
a příslušnými zúčastněnými stranami

Specifický cíl

1.4.2 Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání

2. Časové nastavení
Datum zveřejnění výzvy

1. 8. 2019

Datum zahájení příjmu
o poskytnutí dotace

žádostí

2. 8. 2019

Datum ukončení příjmu
o poskytnutí dotace

žádostí

2. 9. 2019

Nejzazší datum pro ukončení fyzické
realizace projektu

30. 6. 2023

3. Informace o poskytnutí dotace
3.1 Alokace výzvy
Finanční alokace výzvy:
160 440 000 CZK
3.2 Typ podporovaných operací
Individuální komplementární projekt.
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3.3 Vymezení oprávněných žadatelů
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV), příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.
3.4 Míra podpory – rozpad zdrojů financování
82,38 % EU / 17,62 % státní rozpočet / 0 % žadatel.

4. Věcné zaměření
4.1 Popis podporovaných aktivit
Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených
především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání a podporu spolupráce
relevantních aktérů působících v oblasti dalšího vzdělávání.
Provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení,
finanční podpora pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality do
vzdělávacího procesu s cílem prohlubování kompetencí dospělých v oblasti dalšího vzdělávání,
včetně podpory zaměstnatelnosti sociálně znevýhodněných skupin a rozvoje jejich obecných
kompetencí pro uplatnění na trhu práce.
Tvorba a kontinuální provádění systému krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých analýz
a prognóz kvalifikačních potřeb na trhu práce, realizace výzkumu základních dovedností
dospělých potřebných pro uplatnitelnost na trhu práce, produkce konkrétních informačních
produktů dle potřeb jednotlivých uživatelů.
Realizace systémového kariérového poradenství v celoživotní perspektivě, zejména na základě
profilace uchazečů dle vzdálenosti od trhu práce, včetně informačních a poradenských
systémů podporujících volbu povolání, vyhledávání zaměstnání s cílem dosažení souladu mezi
požadavky trhu práce a kvalifikací nabízené pracovní síly.
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání, zejména digitální gramotnosti, z hlediska
uplatnitelnosti na trhu práce a s ohledem na Průmysl 4.0.
4.2 Indikátory
Kód1

Název indikátoru

6 00 00 Celkový počet účastníků
8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a
strategických dokumentů (vč. evaluačních)
6 74 10 Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb

Měrná
jednotka
Účastníci

Typ
indikátoru
Výstup

Dokumenty Výstup
Služby

Výsledek

1

Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské
komise.
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4.3 Cílové skupiny
Cílové skupiny zahrnují instituce trhu práce a jejich zaměstnance (MPSV, Úřad práce ČR, Státní
úřad inspekce práce), relevantní aktéry na trhu práce a jejich zaměstnance2 (zaměstnavatelé3,
agentury práce 4 , sociální partneři 5 , poskytovatelé vzdělávání 6 , krajské orgány 7 , obce 8 ,
neziskové organizace9, organizace řízené MŠMT10).

5. Přehled navazující dokumentace
5.1 Umístění textu výzvy
www.msmt.cz
Výzva navazuje na výzvu zveřejněnou na webovém portále OPZ:
URL adresa: www.esfcr.cz/vyzva-020-opz
5.2 Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce
Pro žádosti o poskytnutí dotace a následně také pro realizaci podpořených projektů platí
pravidla obsažená v:



Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu
Zaměstnanost https://www.esfcr.cz/file/9002/.
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně
vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady https://www.esfcr.cz/file/9003/.

Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumentyopz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy.

2

Osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo služebním poměru k organizaci.
Právnické či fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance podle zákona 435/2004 Sb.
4
Právnické nebo fyzické osoby, které mají povolení ke zprostředkování zaměstnání.
5
Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR (Svaz průmyslu a dopravy ČR,
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů,
Asociace samostatných odborů a jejich členské základny), organizace zaměstnavatelů a odborové organizace,
které mají uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně, odvětvové svazy, zaměstnavatelé a zaměstnanci podniků
vstupujících do sociálního dialogu.
6
Právnické a fyzické osoby (včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných
ve školském rejstříku), které mají jako hlavní předmět činnosti v posledním daňovém přiznání příp. v příloze účetní
závěrky uvedenou činnost v oblasti vzdělávání.
7
Kraje dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků a zákona
č. 29/2000 Sb., o krajích – krajské zřízení, včetně hlavního města Prahy podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze.
8
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností.
9
Jde o: spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obecně prospěšné společnosti zřízené
podle zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských
společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
10
Organizace zřízené dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
3
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5.3 Odkaz na případné další relevantní dokumenty
Kritéria věcného hodnocení žádostí o poskytnutí dotace jsou v detailním popisu k dispozici
v Příručce pro hodnotitele zajišťující věcné hodnocení žádostí o podporu z OPZ (odkaz na
elektronickou verzi https://www.esfcr.cz/prirucka-pro-hodnotitele-opz).

6. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace a hodnocení a výběru projektů
Přílohou žádosti o poskytnutí dotace je projektová žádost o podporu doporučená k financování
Řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „ŘO OPZ“) na formuláři
ISKP14+ a Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře, vydané ŘO OPZ.
Hodnocení věcné části žádosti o dotaci bude provedeno v souladu s řídicí dokumentací OPZ na
základě dokladu o doporučení projektu k financování z OPZ. Podpořeny budou projekty, které
byly doporučeny ŘO OPZ.
Kontakt na poskytovatele dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor správy a řízení vzdělávací soustavy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
e-mail: posta@msmt.cz
ID datové schránky: vidaawt

7. Další informace
Poskytovatel dotace vyzve žadatele v souladu s § 14k odst. 1 a 3 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, k odstranění vad žádosti a/nebo k doložení dalších podkladů
nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. V souladu s § 14k odst. 4
rozpočtových pravidel může poskytovatel dotace doporučit úpravu žádosti.
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