
OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH 
ZDROJŮ 

 
Finanční prostředky ze strukturálních fondů (Evropský sociální fond): 318 819 283 EUR 

 
PRIORITA 1: AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 
 
Alokovaná částka z ESF: 102 601 841 EUR 

 
Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnání uchazečů a zájemců o 
zaměstnání 
Alokovaná částka z ESF: 85 819 020 EUR 
Zaměření: 

• rekvalifikace, motivační aktivity, poradenství 
• podpora vytváření nových pracovních míst i pro sebezaměstnání 
• podpora ohrožených pracovních míst 
• bilanční a pracovní diagnostika 
• zprostředkování 
• doprovodná opatření na získání a udržení zaměstnanosti 

Možní předkladatelé projektů: úřady práce, zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, nestátní neziskové 
organizace, zaměstnavatelské agentury a organizace sociálních partnerů. 
 
Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb 
Alokovaná částka z ESF: 16 782 281 EUR 
Zaměření: 

• tvorba a realizace specifických integrovaných školících programů pro společenskou 
(pracovní) integraci uchazečů o zaměstnání ohrožených sociální exkluzí 

• tvorba vzdělávacích programů  ke zvýšení profesní vybavenosti pro práci s ohroženými 
skupinami a jejich implementace do praxe  

• zpracování školících programů pro společenskou (sociální a pracovní) integraci příslušníků 
etnických skupin a migrantů pro pracovníky veřejné správy a nestátních neziskových 
organizací 

• speciální doškolovací programy pro pracovníky sítě bilančně diagnostických pracovišť pro 
potřeby služeb zaměstnanosti 

• příprava školících programů pro pracovníky služeb zaměstnanosti (SZ) v oblasti 
preventivních opatření a informačních služeb klientům 

• rozvoj vzdělávacího systému a školících a výcvikových kapacit vzdělávacích středisek SZ 
• tvorba systému standardů kvality poskytovaných služeb zaměstnanosti 

Možní předkladatelé projektů: Správa služeb zaměstnanosti (její odborné útvary), úřady práce, 
vzdělávací a výzkumné instituce, odborné asociace, nestátní neziskové organizace. 
 
PRIORITA 2: SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ  
 
Alokovaná částka z ESF: 42 750 768 EUR 
 
Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 
Alokovaná částka z ESF: 31 954 387 EUR 
Zaměření: 

• vzdělávání a vytváření pracovních míst 
• podpůrné činnosti k odstranění bariér k přístupu ke vzdělání a zaměstnání 
• speciální poradenské služby 
• odborné vzdělávání pracovníků sociálních služeb 
• sociální služby pro specifické cílové skupiny 
• systémová podpora odborného vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb 



Možní předkladatelé projektů: oblast zaměstnanosti - úřady práce, zaměstnavatelé, vzdělávací 
instituce, nestátní neziskové organizace, obce, kraje a organizace sociálních partnerů 
          oblast sociálních služeb – nestátní neziskové organizace, obce 
(svazky obcí), kraje a odborné asociace a společnosti.   
 
Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce 
Alokovaná částka z ESF: 7 608 187 EUR  
Zaměření: 

• analýzy a monitorování trhu práce z hlediska rovných příležitostí 
• podpůrné činnosti k odstranění bariér rovného přístupu ke vzdělávání a zaměstnání 
• vytváření pracovních míst v sociálním sektoru 
• rozvoj programů pro získávání pracovních dovedností v netradičních oborech pro ženy 
• rozvoj rekvalifikace a programů zvyšujících kvalifikaci žen v netradičních oborech 
• zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro ženy 
• poradenství při výběru povolání pro oblast netradičních zaměstnání pro ženy 
• zpřístupnění specifických programů zájemkyním o změnu profese nebo zajímajícím se o 

zahájení podnikání, analýza a monitorování trhu práce 
• podpora aktivit pro rozšiřování nabídky pracovních míst s pružnou pracovní dobou, na 

částečný pracovní úvazek, pracovních míst sdílených více zaměstnanci nebo pracovní místa 
s možností neplaceného volna v době prázdnin, home working 

• podpora tvory nových pracovních míst vytvářením mikrojeslí a mikroškolek a rozvoj 
sociálních služeb (především péče o děti a seniory) zvláště ve venkovských oblastech 

• tvorba a vývoj programů pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě 
pohlaví  

Možní předkladatelé projektů: úřady práce, zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, nestátní 
neziskové organizace. 
 
Opatření 2.3 Posilnění kapacity  poskytovatelů sociálních služeb (Globální grant) 
Alokovaná částka z ESF: 3 188 194 EUR 
Zaměření: 

• školení v oblasti zavádění standardů kvality sociálních služeb, rozvoj organizací s využitím 
vnitřních a vnějších hodnocení kvality a vzdělávání pracovníků v soc. službách 

• vytváření partnerství neziskového sektoru s institucemi veřejné správy a státními a 
podnikatelskými subjekty při zajišťování aktivit vedoucích k soc. začlenění ohrožených 
skupin obyvatelstva 

• školení vedoucí k budování dovedností nutných pro přípravu, realizaci, řízení a 
vyhodnocování projektů zaměřených na soc. začlenění cílové skupiny 

• školení poskytovatelů soc. služeb zaměřené na řízení organizace 
• přenos užitečného know-how, praktik a zkušností využívaných v dalších státech při práci 

s ohroženými skupinami 
• rozvoj programů sociálních služeb 

Možní předkladatelé projektů: nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšná 
společnost, církevní právnická osoba). Je žádoucí, aby při realizaci projektů byla vytvářena partnerství 
mezi neziskovými organizacemi a orgány místní veřejné správy. 
 
Velikost projektů: min. výše příspěvku –    5 000 EUR 
          max. výše příspěvku –  20  000 EUR 
      
PRIORITA 3: ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 
Alokovaná částka z ESF: 107 731 934 EUR 
 
Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných 
systémů ve vzdělávání 
Alokovaná částka z ESF: 54 778 951 EUR  
Zaměření: v případě aktivit zaměřených na podporu jednotlivců: 



• tvorba a realizace programů integrace znevýhodněných žáků do výuky v běžných třídách 
• tvorba a realizace programů zkvalitňování vzdělávání v zařízeních pro výkon ústavní výchov\ 

a ochranné výchovy 
• organizování činností zaměřených na vzdělávání a výchovné potřeby v daném místě 
• tvorba a realizace školních vzdělávacích programů, včetně diferenciace a individualizace 

vzdělávání 
• tvorba a realizace programů dalšího vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství 
              v případě systémových aktivit: 
• zvyšování kvality nabídky vzdělávacích příležitostí na SŠ a VOŠ 
• vytváření sítě škol s inovací pedagogické práce 
• tvorba pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných školách 
• realizace informačního systému o uplatnění absolventů na trhu práce 
• tvorba programů pro oblast kariérového poradenství na školách 
• realizace přípravného a dalšího vzdělávání v oblasti kariérového poradenství 
• vytváření národního systému certifikace získaných kvalifikací 
• vytvoření komplexního systému monitorování a hodnocení, včetně zřízení a podpory 

Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání 
Možní předkladatelé projektů: MŠMT, jím přímo řízené organizace, místní a regionální orgány, 
sociální partneři, nestátní neziskové organizace, školy (sdružení škol) a školská zařízení. 
  
Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje 
Alokovaná částka z ESF: 18 259 649 EUR  
Zaměření: 

• prohloubení vnitřní diferenciace a podpora zejména kvalitativního rozvoje bakalářských, 
magisterských a doktorských studijních programů,modulové uspořádání studijních programů 
(včetně kreditního systému)  

• spolupráce škol s  organizacemi zaměstnavatelů a odbornými pracovišti 
• tvorba a realizace studijních programů učitelů všech stupňů vzdělávání 
• tvorba a realizace programů pedagogické způsobilosti pro absolventy vysokoškolských 

programů nepedagogického zaměření 
• realizace rozšířené nabídky dalšího vzdělávání na vysokých školách 

Možní předkladatelé projektů: zejména vysoké školy a instituce výzkumu a vývoje. 
 
Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 
Alokovaná částka z ESF:  34 693 334 EUR  
Zaměření: 

• založení systému dalšího profesního vzdělávání 
• vybudování infrastruktury pro další profesní vzdělávání 
• rozvoj podpůrných systémů pro další profesní vzdělávání 
• rozšiřování nabídky dalšího profesního vzdělávání podle požadavků trhu práce a potřeb 

rozvoje ekonomiky 
• vzdělávání lektorů, konzultantů, zkušebních komisařů, učitelů, metodických a řídících 

pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání 
Možní předkladatelé projektů: vzdělávací a poradenské instituce, profesní sdružení, zaměstnavatelé 
a další sociální partneři, odborové svazy, nestátní neziskové organizace. 
 
PRIORITA 4: ADAPTABILITA A PODNIKANÍ 
 
Alokovaná částka z ESF: 50 518 365 EUR  
 
Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a 
technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti 
Alokovaná částka z ESF: 29 215 440 EUR  
Zaměření: 

• vzdělávání zabezpečované zaměstnavateli 



• odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, zaměřené na doplňování, rozšiřování a 
zvyšování kvalifikace 

• zavedení koncepčních moderních způsobů řízení organizací, včetně řízení lidských zdrojů 
• aplikování moderních forem a metod vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů 
• vytváření nových pracovních míst a udržení stávajících pracovních míst 
• uplatňování pružných forem organizace práce 
• sebezaměstnávání 
• vzdělávání zaměstnanců, zaměstnavatelů a zájemců o zahájení podnikání 

Možní předkladatelé projektů: zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, 
organizace sociálních partnerů. 
 
Opatření 4.2 Specifické vzdělávání 
Alokovaná částka z ESF: 21 302 925 EUR  
Zaměření: 
MŽP - Grantové schéma  – Síť enviromentálních informačních a poradenských center 

• budování kapacit regionálních systémů EVVO (Enviromentální vzdělávání, výchova a 
osvěta), založených na existenci regionální sítě enviromentálně zaměřených informačních a 
vzdělávacích středisek  

• zvyšování povědomí občanů, podniků a institucí o enviromentální legislativě a informování o 
jejich právech, příležitostech a povinnostech v enviromentální oblasti 

Možní předkladatelé projektů: veřejné instituce, nestátní neziskové organizace, veřejná správa, 
(vždy ve spolupráci nejméně 4 subjektů, vždy ve spolupráci s veřejnou správou). 
Současný předpoklad: 

• vyhlášení výběrového řízení 1 x ročně 
• jen jedno téma – co nejširší „budování a činnost sítí center EVVO“ 
• podpořených bude celkem cca 25 projektů 
• částkou od 5 do 20 mil. Kč (průměrný projekt by měl stát 13 mil. Kč) 
• finanční spoluúčast předkladatele 5 – 10% celkových nákladů na projekt 

 
MPO (Czechinvest) – Program odborného růstu pracovníků (Profese) 
Cíl programu: podpořit odborný růst zaměstnanců průmyslových podniků ve vybraných profesích, 
které vyžadují speciální odborné a profesní znalosti, a tak přispět ke snížení disproporcí na trhu práce 
Cíl GS:             podpora podniků při přípravě a realizaci odborných školení 
Možní předkladatelé projektů: podniky 
Velikost projektů: výše podpory: MSP –  45% z celkových nákladů  
         výše podpory VP – 35 % z celkových nákladů  
         max. výše podpory – 1 500 000 Kč 
         min. výše podpory -       50 000 Kč 
 
MMR – Specifické vzdělávání v oblasti cestovního ruchu (CR) 

• založení speciálního studia VŠ na výchovu destinačního marketingu (vysoká škola, 
vysokoškolští učitelé) 

• nové standardy vzdělávání posluchačů středních a vysokých škol, tvorby programu 
celoživotního vzdělávání (střední a odborné vysoké školy, vysoko- a středoškolští učitelé, 
profesní asociace) 

• rekvalifikační program pro služby CR a lázeňství (střední odborné školy, profesionální 
asociace ve spolupráci s úřady práce v nejvíce postižených regionech) 

• školení a vzdělávání pracovníků v CR (pracovníci v CR) 
• školení pro podnikatele v CR a začínající podnikatele (podnikatelé, začínající podnikatelé) 
• odborná školení a vzdělávání pracovníků veřejné správy pro oblast CR (pracovníci veřejné 

správy) 
 
 
Materiál odráží stav k 23. 4. 2004. 
 


