Praha, 10. února 2021

MPSV úspěšně čerpá evropské peníze, pomáhají Česku
v koronakrizi
Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně vyhodnocuje, jak postupuje
realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního
programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), aby ověřilo,
že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje
podle plánu. Správnost tohoto přístupu dokazují i čísla za poslední čtvrtletí
roku 2020.
V druhé polovině prosince 2020 schválila Evropská komise převod části alokace, tedy
přibližně 240 mil. EUR (EU podíl), z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
do OPZ s cílem zmírnit dopady krize v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 na
ekonomiku a trh práce. Včetně nezbytného národního spolufinancování byla alokace OPZ
navýšena o cca 8 mld. Kč. Částka bude využita na zpětné financování části výdajů
v programu Antivirus (režim A), na podporu zaměstnanců ohrožených propouštěním
(aktivity typu „outplacement“) a další nástroje politiky zaměstnanosti.
Outplacement je projekt Úřadu práce ČR (ÚP ČR), který pomáhá zaměstnancům
i zaměstnavatelům nejen ustát koronavirovou krizi, ale také reagovat na změny na trhu
práce. Smyslem je pomoci zaměstnancům ještě před jejich faktickým propuštěním
přeškolit se a najít si nové místo, a to díky pracovní diagnostice, vzdělávacím kurzům,
rekvalifikaci nebo zprostředkování zaměstnání. Na projekt je vyčleněno 3,6 mld. Kč.
Více informací na https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out-.
Program Antivirus A kompenzuje náklady zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla
nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz. ÚP ČR díky
navýšení alokace OPZ realizoval projekt „Antivirus A“ v objemu 4,1 mld. Kč. Smyslem
programu je snížit osobní náklady zaměstnavatelů a předejít tak masovému propouštění.
Operační program Zaměstnanost dosud vyhlásil 127 výzev v objemu 89,7 mld. Kč.
V posledním čtvrtletí byly vyhlášeny 2 nové výzvy. Zaregistrováno je více než 17 100
žádostí, přibylo 136 nových. Právních aktů je více než 9 600 ve výši 74,7 mld. Kč, nárůst
za poslední čtvrtletí činil 209 právních aktů ve výši 0,5 mld. Kč. Objem vyúčtovaných
žádostí o platbu dosáhl 41,1 mld., ve čtvrtém čtvrtletí šlo o 2,6 mld. Kč. Podpořeno bylo
zatím přes 482 tisíc účastníků. Konkrétní příklady, komu tyto peníze pomáhají, jsou
dostupné na stránce https://www.esfcr.cz/pribehy.
Operační program potravinové a materiální pomoci rovněž pokračoval v realizaci.
Vyhlášeno je 8 výzev v objemu 886 mil. Kč, vydáno je 59 právních aktů v objemu 820 mil.
Kč, žádosti o platbu autorizované řídicím orgánem představují 398 mil. Kč. V souvislosti
s nemocí COVID-19 Řídicí orgán průběžně ověřuje potřeby a dostatečné naskladnění
komodit (potraviny, hygienické potřeby, textil, domácí potřeby) v partnerských
organizacích, aby byla pomoc zajišťována v dostatečném rozsahu.
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