Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit
1 Realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu,
která se o práci uchází, poradenská a informační činnost v oblasti
pracovních příležitostí
a) Aktivity vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a
jeho udržení
b) Rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího
uplatnění na trhu práce
c) Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu
práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování
osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem
zprostředkování vhodného zaměstnání.
a) Podpora vytváření nových pracovních míst
Příklady podporovaných aktivit:
-

Tvorba pracovních míst pro osoby z cílových skupin
Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových
nákladů zaměstnavatelům (může zakládat veřejnou podporu)

b) Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
Příklady podporovaných aktivit:
-

Příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům na umisťování
osob z cílových skupin na pracovní místa, která budou z různých příčin (např.
z důvodu odchodu do důchodu) na trhu práce uvolňována (může zakládat
veřejnou podporu)

c) Podpora zahájení podnikatelské činnosti
Příklady podporovaných aktivit:
-

Aktivity před zahájením podnikání a na ně navazující aktivity po zahájení
podnikání formou vzdělávání a poradenství1
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)

d) Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
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Doporučuje se do projektu v rámci výběru vhodné cílové skupiny zařadit aktivitu diagnostiky, která přispěje
k výběru vhodných osob
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Příklady podporovaných aktivit:
-

-

Podpora vzájemné spolupráce subjektů veřejného, neziskového a
soukromého sektoru na úrovni MAS s cílem pomoci cílovým skupinám při
uplatnění na trhu práce, a to i s využitím nových a netradičních metod
podporujících zaměstnanost na lokální úrovni2
Monitoring lokálního trhu práce pro potřeby zprostředkování pracovních míst
cílovým skupinám
Vytvoření a provoz lokální burzy práce3 nebo job centra (tj. systém sloužící ke
zprostředkování
volných
pracovních
pozic
nabízených
lokálními
zaměstnavateli ve prospěch osob hledajících zaměstnání)

Nebude podporováno:
-

Mzdové příspěvky na vytvoření pracovních míst v sociálních službách, které
jsou hrazeny z vyrovnávací platby (viz Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU)
Přijetí předchozích zaměstnanců na uvolněná pracovní místa
Projekty založené pouze na systémových aktivitách a projekty zaměřené
pouze na lokální burzy práce
Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce

1.1

a) Podpora flexibilních forem zaměstnání
Příklady podporovaných aktivit:
-

-

Vytváření podmínek pro snazší uplatnění cílových skupin na trhu práce
prostřednictvím flexibilních forem zaměstnávání (včetně poskytování
mzdových příspěvků na nově vytvořená pracovní místa; může zakládat
veřejnou podporu)
Mezi flexibilní formy zaměstnání patří například zkrácený úvazek, rotace na
pracovním místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku

b) Zprostředkování
zaměstnavateli

dočasného

přidělení

zaměstnance

k jinému

Zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli dle §
43a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (nejedná se o agenturní zaměstnávání).
Veřejnou podporu získá ten zaměstnavatel, kterému vznikne výhoda při dočasném
přidělení zaměstnance v případě čerpání mzdového příspěvku.
c) Podpora zaměstnanců
Bude podporováno pouze:
-

Poradenství a rekvalifikace pro zaměstnance ve výpovědi
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Realizovat lze pouze projekty, které aktivně podporují cílové skupiny při jejich uplatnění na trhu práce. Součástí projektu
musí být zprostředkování zaměstnání, tvorba nových pracovních míst nebo umístění na uvolněná pracovní místa apod.
3

Lokální burzy práce musí být koordinovány s burzami práce realizovanými ÚP ČR.
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-

Vzdělávání nových zaměstnanců, kteří byli v projektech přijati na nově
vytvořená nebo uvolněná pracovní místa (může zakládat veřejnou podporu)

Nebude podporováno:
-

Práce na zkoušku (tzv. „ochutnávky“), při kterých není vyplácena zaměstnanci
odměna (nutný soulad s § 109 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: „Za
vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody.“)
Poskytování mzdových příspěvků již zaměstnaným či podnikajícím osobám
z cílových skupin
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