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CHARAKTERISTIKA OPZ+
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Operační program Zaměstnanost plus

 Operační program v gesci MPSV zaměřený na:

 Budoucnost práce

 Sociální začleňování

 Sociální inovace

 Materiální pomoc nejchudším osobám

 Navazuje na současný OP Zaměstnanost a rovněž OP 

Potravinová a materiální pomoc

 Financován z ESF+ a národních zdrojů

 Územní zaměření – celá ČR



NÁVAZNOST OPZ A OPZ+
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OP Zaměstnanost

OP Potravinová a materiální 

pomoc

OP Zaměstnanost plus

1) Budoucnost práce

2) Sociální začleňování

3) Sociální inovace

4) Materiální pomoc nejchudším osobám

5) Technická pomoc

1) Podpora zaměstnanosti a adaptability

2) Sociální začleňování a boj s chudobou

3) Sociální inovace a mezinárodní spol.

4) Efektivní veřejná správa

5) Technická pomoc



STRUKTURA PRIORIT OPZ+ (1/4)

 Priorita 1 Budoucnost práce

SC 1.1 Přístup k zaměstnání

Podporované aktivity: 

 investice do vzdělávání a získávání dovedností 
(rekvalifikace)

poradenské a informační činnosti, motivace

podpora získání udržitelného a vhodného zaměstnání 

SC 1.2 Rovnost žen a mužů

Podporované aktivity: 

služby péče o děti

vzdělávání za účelem snížení segregace na trhu práce

 flexibilní formy práce

genderové audity, systémová a legislativní opatření 
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STRUKTURA PRIORIT OPZ+ (2/4)

SC 1.3 Adaptabilita pracovní síly 

Podporované aktivity: 

další vzdělávání zaměstnanců v podnicích (včetně OSVČ)

age management a zdravé pracovní prostředí

sociální dialog

SC 1.4 Modernizace služeb zaměstnanosti 

Podporované aktivity: 

modernizace institucí a služeb trhu práce s důrazem       
na digitalizaci

 tvorba a rozvoj nových nástrojů APZ

podpora spolupráce a partnerství při realizaci APZ

systémová opatření v oblasti dalšího vzdělávání
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STRUKTURA PRIORIT OPZ+ (3/4)

 Priorita 2 Sociální začleňování 

SC 2.1 Aktivní začleňování

Podporované aktivity: sociální začleňování, služby na 
sociálně zdravotním pomezí, sociální bydlení, sociální 
podnikání, sociální práce, řešení problémů v sociálně 
vyloučených lokalitách

SC 2.2 Přístup ke službám 

Podporované aktivity: transformace a deinstitucionalizace 
pobytových služeb, rozvoj nových služeb komunitního 
typu, ambulantních a terénních služeb, neformální a 
sdílené péče, vzdělávání pracovníků v sociálních 
službách, budování kapacit NNO, oblast zdraví

 SC 2.3 Integrace marginalizovaných komunit

Podporované aktivity: komunitní práce s romskou 
menšinou, podpora budování kapacit romských a 
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STRUKTURA PRIORIT OPZ+ (4/4)

 Priorita 3 Sociální inovace 

 Inovace v oblastech sociálního začleňování, 
zaměstnanosti, rovných příležitostí a efektivního 
fungování organizací

 Priorita 4 Materiální pomoc nejchudším 
osobám (bývalý OP PMP)

Základní potravinová a materiální pomoc, včetně 
stravování dětí ve školských zařízeních

 Priorita 5 Technická pomoc 
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PODPORA PODNIKATELSKÉMU SEKTORU 

DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - POVEZ

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců              
v podnicích prostřednictvím sítě poboček ÚP ČR

V OPZ+ plánována navazující výzva, předpokládané 
vyhlášení 1. pololetí 2023 

Finanční 
příspěvky:

→ externí vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců 

→ mzdy interních lektorů

→ mzdové náklady zaměstnanců po dobu školení

Vzdělávání v oblasti digiskills a kurzy spojené
s digitalizací bude možné financovat z NPO



PODPORA PODNIKATELSKÉMU SEKTORU 

DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - JEDNOTKY

 Vyhlášení prvních výzev: 2. pololetí 2022

 Celkem v OPZ+ plánované 4 výzvy:

 pro podniky – 2 navazující výzvy

 pro sdružení – 2 navazující výzvy

 Zachování podpory prezenčního i elektronického  

vzdělávání

 Zavedení elektronické kontroly vzdělávacích aktivit

 Možná tematická omezení ve výzvách → větší efektivita

OPZ
7 JEDNOTEK ROZLIŠENÝCH 

DLE TYPŮ VZDĚLÁVÁNÍ

OPZ+                    
1 JEDNOTKA



SOCIÁLNÍ SLUŽBY (1/2)

 zajištění vybraných druhů sociálních služeb v území

(soulad se krajským střednědobým plánem rozvoje soc. 

služeb a krajskou sítí soc. služeb):

 výzva pro kraje s aplikací zjednodušené metody financování v podobě 

jednotkových nákladů

 zaměření na sociální služby – azylové domy, domy na půl cesty, 

sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, podpora 

samostatného bydlení, osobní asistence, intervenční centra

 řešení situace v SVL, zejména prostřednictvím 

koordinovaného přístupu k soc. vyloučení (KPSV+), 

včetně podpory soc. služeb (terénní programy, NZDM, 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) – soutěžní 

výzvy
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY (2/2)

 zaměření na opatření s cílem snížení předčasných 

odchodů ze škol s ohledem na regionální potřeby:

 práce s rodinou (služby pro rodiče s dětmi, cílená individuální podpora 

a poradenství rodičům, terénní programy, motivační programy, 

rodičovské kompetence, sociálně aktivizační služby apod.),

 sociální práce (zapojení sociálního pracovníka na obci),

 spolupráce relevantních aktérů 

 specifické výzvy na podporu regionálních integrovaných 

opatření v oblasti soc. začleňování (soc. služeb), která 

budou vycházet z ITI (integrované územní investice)
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FINANČNÍ RÁMEC OPZ+ 
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Priorita Alokace ESF+ 

(EUR)

Podíl na OP

1 Budoucnost práce 719 547 764 49,3 %

2 Sociální začleňování
571 261 464 39,2 %

3 Sociální inovace
36 463 536 2,5 %

4 Materiální pomoc   

nejchudším osobám
72 927 000 5 %

5 Technická pomoc 58 341 656 4 %

OPZ+ celkem 1 458 541 420 100 %



PŘÍPRAVA OPZ+ 

Příprava OPZ+ probíhá od začátku 2019

 Platforma pro přípravu OPZ+

 Poradní orgán Řídicího orgánu pro přípravu OPZ+

 Sestavena na základě principu partnerství 

 Připomínkování jednotlivých verzí OPZ+

 Zapojení tzv. Programových partnerství OPZ 

 V OPZ projednávají zejména výzvy k předkládání žádostí a jejich změny a 

projektové záměry projektů přímého přidělení

 Využity pro projednání věcného zaměření jednotlivých specifických cílů OPZ+ 

(aktivity, cílové skupiny, cílová území) 

 Sdílení informací na Monitorovacím výboru OPZ

 Připomínková řízení

 Veřejné připomínkování, vnitřní a meziresortní připomínkové řízení
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DOKONČENÍ PŘÍPRAVY OPZ+ 

 Neformální dialog s EK

 1. ucelená verze pro neformální dialog s EK zaslána v březnu 2020

 S EK se uskutečnila řada jednání, proběhla opakovaná výměna připomínek a 

reakcí ČR na připomínky EK

 Na OPZ+ má dopad rovněž probíhající dialog s EK k DoP

 Poslední kolo neformálního dialogu k DoP plánováno na říjen 2021

 Dokončení programů na národní úrovni

 OPZ+ předložen vládě ke schválení dne 15. 9. 2021

 Předběžně 4. 10. 2021 vláda programy projedná/ schválí

 Následně budou do programů zohledněny případné závěry z posledního kola 

neformálního dialogu z října

 Poté budou programy oficiálně předloženy EK

 Schválení programů Komisí

 Reálně lze předpokládat v 1. pololetí 2022
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Děkuji za pozornost!


