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Praha, 2. února 2016

MPSV úspěšně odstartovalo Operační program Zaměstnanost
Necelý rok po schválení Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) vyhlásilo
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR už 47 výzev pro předkládání žádostí o
finanční podporu v celkovém objemu přes 46 miliard korun. To představuje 66
procent alokace celého programu.
„Ke konci ledna jsme evidovali 2 231 registrovaných projektových žádostí v celkovém
objemu skoro 31 miliard korun. Řadíme se tak mezi řídicí orgány jednotlivých operačních
programů, které vyhlásily největší počet výzev. Jsem ráda, že se nám podařilo program
úspěšně rozběhnout,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Mimořádný zájem vyvolaly podle náměstka pro ekonomiku a evropské fondy Martina
Kučery výzvy, jejichž cílem je napomoci rodičům lépe skloubit osobní a pracovní život.
Příjem žádostí o dotaci u výzev na podporu vybudování a provozu zařízení péče o děti
předškolního věku byl ukončen mnohem dříve, než se původně očekávalo – v Praze
dokonce za necelý měsíc od vyhlášení výzvy. Zájemci předložili celkem 465 žádostí,
které výrazně přesáhly miliardovou alokaci těchto výzev. „Zvažujeme proto možnosti, jak
alokaci navýšit, abychom uspokojili všechny žadatele,“ doplnil náměstek Kučera.
V součtu vznikne v Česku pro předškoláky díky evropským penězům kolem 170 nových
zařízení. Na péči o ještě menší děti jsou určeny výzvy podporující vznik mikrojeslí.
Žádosti o podporu bude možné předkládat od poloviny letošního května a i zde se čeká
velké množství zájemců.
Na úspěšném startu OPZ se podílely i výzvy určené Úřadu práce ČR. Například
prostřednictvím projektu Nové pracovní příležitosti jsou financována společensky účelná
pracovní místa vyhrazená a veřejně prospěšné práce. „U tohoto projektu jsme už
dokonce vyúčtovali první žádost o platbu ve výši přes jednu miliardu korun, což znamená,
že jsme z programu začali skutečně čerpat,“ informoval náměstek Martin Kučera.
Aktuálně je vyhlášeno celkem 12 otevřených výzev určených veřejnosti, jejich seznam
najdete na stránkách Evropského sociálního fondu pod záložkou Výzvy.
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