EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
(2014–2020)
CO JE ESF?

CO JE OPZ?

Nejstarší z evropských fondů má za cíl
pomáhat lidem uplatnit se na trhu práce,
poskytovat
vzdělávání,
podporovat
sociální začleňování a rozvíjet veřejné
služby. Česká republika může z Evropského
sociálního fondu (ESF) čerpat finance
od svého vstupu do Evropské unie v roce
2004.

Podpora z evropských fondů je rozdělována
prostřednictvím operačních programů.
V programovém období 2014–2020 je
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
(MPSV) řídicím orgánem Operačního
programu Zaměstnanost (OPZ). OPZ
financuje celou škálu služeb podporujících
zlepšení postavení lidí na trhu práce.
Projekty je možné realizovat až do konce
roku 2023.

CO PODPORUJEME?
1.	zaměstnanost a adaptabilitu pracovní
síly
přístup k zaměstnání, rovnost žen
a mužů, přizpůsobení se změnám,
modernizace a posílení institucí trhu
práce, podpora zaměstnanosti mladých
lidí
2. sociální začleňování a boj s chudobou
aktivní začleňování, zlepšení přístupu
k sociálním službám, komunitně vedený
místní rozvoj
3.	sociální
inovace
spolupráci

a

4. efektivní veřejnou správu

Evropská unie

mezinárodní

KDO MŮŽE ŽÁDAT
O PODPORU?

KDE ZÍSKAT INFORMACE?
Nejdůležitějším zdrojem informací jsou
webové stránky www.esfcr.cz, na kterých
najdete:
•	výzvy k předkládání projektů včetně
harmonogramu výzev,
•	veškeré důležité dokumenty, bez
kterých se neobejdete (kompletní znění
OPZ, pravidla pro žadatele a příjemce,
formuláře, pokyny, vzory, šablony),
•	inspiraci – ať už v podobě prezentací
projektů, nebo příběhů jejich účastníků,
•	informace, jak pokládat konkrétní
dotazy či konzultovat své záměry,
a spoustu dalších užitečných informací.

• nestátní neziskové organizace
•	zaměstnavatelé, osoby samostatně
výdělečně činné
•	poradenské, výzkumné a vzdělávací
instituce
•	profesní a podnikatelská sdružení
• poskytovatelé služeb
•	organizační složky státu a jejich
příspěvkové organizace (ministerstva,
Úřad vlády ČR apod.)
•	územní samosprávné celky (kraje
a obce) a jimi zřizované organizace
• sociální partneři

JAK ŽÁDAT O PODPORU?
MPSV vyhlašuje výzvy k předkládání projektů
ve formě žádosti o finanční podporu –
zveřejňovány jsou na www.esfcr.cz.
Výzvy specifikují podporované aktivity,
oprávněné žadatele, cílové skupiny, lhůtu
pro předkládání projektů i celkový objem
finančních prostředků.

KONTAKTY
•
•

www.esfcr.cz – veškeré informace
esf@mpsv.cz – pro obecné dotazy

Řídicím orgánem OPZ je MPSV,
Sekce ekonomiky a evropských fondů,
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

www.esfcr.cz
Leták je financován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost.

