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Abstrakt 

Bakalářská práce řeší problematiku čerpání dotací z Evropského sociálního 

fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním 

cílem této práce je zpracovat návrh projektu pro agenturu Motiv P, který bude schopný 

získat finanční prostředky z ESF. Konkrétně se jedná o projekt na podporu dlouhodobě 

nezaměstnaných žen, rodičů na mateřské či rodičovské dovolené a žen začínajících 

podnikání. Teoretická část práce se zaměřuje na pojmy a pravidla, které je nutné znát 

pro vypracování projektu financovaného z Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost. 

Abstract 

The bachelor thesis deals with problem of reaching the grant from the European 

Social Fund through the Human Resources and Employment Operational Programme. 

The main goal of the thesis is to suggest the outline of the project for the Motiv P 

agency which enables to gain financial resources from the European Social Fund. 

Particularly, it deals with the project which supports the long term unemployment 

women, the women in maternity leave, and the women starting their own business. The 

theoretical part of the work explains the rules and the concepts which have to be taken 

into account to submit the project funded from the Human Resources and Employment 

Operational Programme. 

Klíčová slova 

Strukturální fondy Evropské unie, Evropská unie, projekt, Evropský sociální 

fond, dotace 

Key words 

Structural funds of European Union, European Union, project, European social 

fund, grants 
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Úvod 

Česká republika spolu s dalšími kandidátskými zeměmi vstoupila dne 1. května 

2004 do Evropské unie. Tímto vstupem se České republice otevřela možnost získat 

mnohé výhody, které poskytuje Evropská unie svým členským státům. Jednou 

z nesporných výhod vstupu do svazku evropských zemí je možnost čerpaní finančních 

prostředků z fondů Evropské unie. V současné době probíhá již druhé programové 

období 2007 – 2013, na které bylo vyčleněno v oblasti strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti cca 752 miliard Kč, které je možné získat formou nevratných dotací. Pro 

mnohé organizace, obce, kraje či jiné subjekty se otvírá možnost, zrealizovat své plány, 

na které by bez finanční pomoci neměli dostatek prostředků. Důležitou součástí získání 

dotace je však vytvoření úspěšného projektu, který je mnohdy velmi náročný na 

zpracování a realizaci. 

Cílem bakalářské práce je vypracování žádosti o dotaci z Evropského sociálního 

fondu. K dosažení tohoto cíle je nutné se nejdříve zorientovat v oblasti evropských 

fondů a operačních programech České republiky. Následně se zaměřit na pojmy a pra-

vidla, které je nutné znát pro vypracování úspěšného projektu již z vybraného 

operačního programu. Teoretická část je tedy zaměřena převážně na Operační program 

Lidské zdroje a zaměstnanost a to z důvodu návaznosti na praktickou část. 

Stěžejní část praktické práce je kompletně vypracovaný návrh projektu pro 

agenturu Motiv P, který je zpracován přesně podle požadované struktury žádosti v pro-

gramu Benefit7. Projekt je určen na podporu dlouhodobě nezaměstnaných žen, rodičů 

na mateřské či rodičovské dovolené a žen začínajících podnikání. Tento projekt jsem 

vybrala z důvodu, že přinese užitek nejen žadateli, ale i početné cílové skupině, která se 

v současné době hospodářské krize stále rozšiřuje a je nutné s ní co nejvíce pracovat 

a podporovat ji. Součástí praktické části je i představení agentury Motiv P, včetně 

analýzy již dříve realizovaných projektů a zpracování matice SWOT plánovaného 

projektu. 
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Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je seznámení se v teoretické části s fondy Evropské unie 

a operačními programy, zejména se zaměřením se na to, čemu mají pomáhat. Cílem 

další části teoretické práce je vymezení pojmů a pravidel důležitých pro úspěšné 

zpracování návrhu projektu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, které 

je nutné znát před započetím práce na samotném návrhu projektu. 

Cílem praktické části je analyzovat současný stav agentury Motiv P, včetně 

zhodnocení již dříve realizovaných projektů a zpracování matice SWOT pro plánovaný 

projekt. 

Hlavním cílem bakalářské práce je na základě získaných znalostí z teoretické 

části navrhnout projekt pro agenturu Motiv P, který bude schopný získat finanční 

prostředky z Evropského sociálního fondu. 
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1 Teoretická východiska 

1.1 Evropská unie 

„Evropská unie (EU) je svazek demokratických evropských zemí, které se 

zavázaly ke společnému úsilí o mír a prosperitu. Členské státy Unie vytvořily společné 

orgány, na které přenesly část své suverenity, takže rozhodnutí o určitých záležitostech 

společného zájmu lze přijímat demokraticky na evropské úrovni.“1 

„Evropská integrace má své historické kořeny ve druhé světové válce. Myšlenka 

bližší evropské kooperace a následně integrace se zrodila v odhodlání Evropanů 

zabránit opakování podobných krveprolití a zbytečných ničení. V prvních letech se spo-

lupráce týkala pouze šesti zemí a probíhala hlavně v oblasti obchodu a hospodářství. 

Dnes EU zahrnuje 27 zemí s 494 miliony obyvatel a zabývá se širokou paletou otázek, 

které mají přímý dopad na každodenní život jejích obyvatel.“2 Česká republika 

přistoupila do EU v roce 2004. 

1.2 Fondy Evropské unie 

„Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské 

a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky 

určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich 

regiony.“3 

 

                                                 

1 BusinessInfo.cz: Fakta o EU. [online]. 1997-2010 [cit. 2010-04-18]. Dostupné z 

<http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/fakta-o-eu/1001686/>. 

2 Tamtéž. 

3 Fondy Evropské unie: Informace o fondech EU.  [online]. [cit. 2010-04-18]. Dostupné z 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>. 
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Dle podkladů Evropské komise k finančním alokacím z fondů Evropské unie 

v programovém období 2007—2013 bude mít ČR možnost hospodařit s přibližně 

26,7 mld. EUR (bez domácího spolufinancování).4 

Členění fondů EU: 

Strukturální fondy 

 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

 Evropský sociální fond (ESF) 

Fond soudržnosti (FS) 

V minulém programovém období fungovaly čtyři strukturální fondy, ale od roku 

2007 se využívají pouze dva ( ESF a ERDF). Fungovat v této oblasti přestaly Evropský 

zemědělský a záruční fond (EAGGF), který poskytoval podporu pro modernizaci 

a zlepšování struktury ekonomických aktivit v zemědělství a na venkově, a Finanční 

nástroj na podporu rybolovu (FIFG), který poskytoval podporu na chov ryb, 

modernizaci loďstva, vybavení přístavů, ochranu přímořských oblastí a podporu výroby 

a obchodu s rybími výrobky. 

1.2.1 Evropský fond pro regionální rozvoj 

„ERDF byl zřízen v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky za 

účelem financování strukturální pomoci prostřednictvím regionálních rozvojových 

programů zacílených na nejvíce postižené regiony a snižování rozdílů mezi regiony.“ 

 

                                                 

4 Fondy Evropské unie: Konečná alokace zdrojů fondů EU pro Českou republiku v období 2007—2013.  

[online]. [cit. 2010-04-18]. Dostupné z <http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-

EU/Regionalni-politika-EU/Dokumenty/Legislativa/Konecna-alokace-zdroju-fondu-EU-pro-Ceskou-

republi >. 
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„Zaměřuje se na investice do infrastruktury, podporu malého a středního 

podnikání v problémových regionech, podporu zaměstnanosti.“5 

Mezi priority pro financování patří inovace, výzkum, ochrana životního 

prostředí a prevence rizik, investice do infrastruktury, a to zejména do nejméně 

rozvinutých regionů.6 

Evropský fond pro regionální rozvoj je objemem peněžních prostředků největší 

ze strukturálních fondů Evropské unie. 

1.2.2 Evropský sociální fond 

Nejstarší ze všech strukturálních fondů Evropský sociální fond byl založen díky 

Římské dohodě. ESF vznikl v roce 1960 a stal se hlavním nástrojem sociální politiky 

a zaměstnanosti Evropské unie. V období 2000-2006 poskytuje pomoc systémům 

odborného školství, přeškolování a tvorby pracovních míst. Pomoc je zaměřena 

především na nezaměstnanou mládež, dlouhodobě nezaměstnané a sociálně 

znevýhodněné skupiny a ženy.7 

V programovém období 2007-2013 je hlavním posláním ESF rozvíjení 

zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob 

a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Objem 

                                                 

5 ŠUBRTOVÁ, J., TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H. Získejte dotace z fondů EU. 1. vydání Brno: 

Computer Press, a.s., 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3. s. 18 

6 KANTOR, T., MAREK, D. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vydání 

Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principál, o.s., 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-

56-5. 

7 VILAMOVÁ, Š. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 1. vydání Praha: Grada Publishing, a.s., 

2004. 196 s. ISBN 80-247-0828-0. 
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finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2007-2013 činí 3,8 mld. 

EUR. Na předchozí programové období bylo pro ČR přiděleno 456,98 mil.EUR.8 

„Cíle evropského sociálního fondu: 

 Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce  

 Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce  

 Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin 

při vstupu na trh práce  

 Celoživotní vzdělávání  

 Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly  

 Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání  

 Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce  

 Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem 

práce“9 

1.2.3 Fond soudržnosti 

Mimo strukturální fondy stojí Kohezní fond neboli Fond soudržnosti. Jednotným 

evropským aktem v roce 1986 byl zaveden pojem kohezní politika, který označuje 

kroky vedoucí ke snižování ekonomických a sociálních nerovností v rámci EU. Fond 

                                                 

8 Evropský sociální fond v ČR. [online]. 2008 [cit. 2010-04-18]. Dostupné z 

<http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr>. 

9 Tamtéž. 
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soudržnosti byl ustanoven Maastrichtskou smlouvou v roce 1993, za účelem pomoci  

vybraným zemím, aby se připravily na vstup do hospodářské a měnové unie.10 

Poskytování pomoci je podmíněno dvěma faktory, HND, měřený paritou kupní 

síly, nesmí u členského státu překročit 90% průměru EU a členský stát musí realizovat 

program "hospodářské konvergence“ (sbližování). Fond soudržnosti poskytuje 

prostředky na velké investiční projekty v sektorech životního prostředí a dopravy 

(transevropské dopravní sítě) v členských státech Unie. Současně má zajistit posun 

podporovaných států k rozpočtové stabilitě, vyžadované EMU (Hospodářská a měnová 

unie), aniž by se omezovaly rozsáhlé investice, jež jsou v těchto oblastech nutné.11 

Fond soudržnosti zasahuje také do oblasti energetické politiky a využívání 

obnovitelných zdrojů energie. Na rozdíl od strukturálních fondů se dříve zaměřoval 

spíše na konkrétní projekty a ne na dlouhodobé programy. V novém programovém 

období se však společně s ERDF podílí na víceletých investičních programech.12 

1.3 Operační programy 

Čerpání finančních prostředků v rámci regionální politiky Evropské unie je 

realizováno prostřednictvím OP, které jsou pro žadatele a realizátory projektů 

nejvýznamnějšími strategickými dokumenty. Operační programy jsou soupisem priorit 

řízení a finančních zdrojů  a upřesňují oblasti intervencí na národní úrovni 

                                                 

10KANTOR, T., MAREK, D. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vydání 

Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principál, o.s., 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-

56-5. 

11 Fondy Evropské unie: Fond soudržnosti.  [online]. [cit. 2010-04-19]. Dostupné z 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Fond-soudrznosti>. 

12 KANTOR, T., MAREK, D. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vydání 

Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principál, o.s., 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-

56-5. 
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i v jednotlivých regionech dané členské země. O jejich schválení rozhoduje Evropská 

komise.13 

V programovém období 2007-2013 připravila Česká republika 26 operačních 

programů, které jsou shrnuty v Národním strategickém referenčním rámci, který 

schválila v červenci 2007 Evropská komise. Česká republika má v tomto programovém 

období možnost čerpat 26,7 mld. EUR z evropských fondů. Pro úspěšné čerpání musí 

republika přidat asi 4 mld. EUR, protože Evropská unie financuje pouze 85 % 

způsobilých výdajů.14 

Operační programy jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti: 

 Cíl Konvergence 

 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 Cíl Evropské územní spolupráce 

1.3.1 Tematické operační programy 

„V rámci cíle Konvergence je připraveno celkem 8 tematických operačních 

programů(OP). Každý z těchto 8 operačních programů má specifické tematické 

zaměření a je určen pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy. 

Z obecného pravidla, že jsou operační programy cíle Konvergence určeny pro všechny 

regiony s výjimkou Hlavního města Praha, se vymykají projekty spolufinancované 

                                                 

13 KANTOR, T., MAREK, D. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vydání 

Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principál, o.s., 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-

56-5. 

14 Fondy Evropské unie: Regionální politika EU.  [online]. [cit. 2010-04-19]. Dostupné z 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU>. 
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z Fondu soudržnosti v OP Doprava a OP Životní prostředí, protože Fond soudržnosti je 

určený pro celou Českou republiku.“15 

Operační program Doprava (OPD) 

Operační program Doprava je financován z ERDF a FS, řídícím orgánem je 

Ministerstvo dopravy ČR-odbor fondů EU. Jedná se o největší český operační program 

na který připadá 5,77 mld. EUR. Je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné 

propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských 

dopravních sítí. Z programu je také podporován rozvoj pražského metra.16 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

Operační program Životní prostředí je financován z ERDF a FS, řídícím 

orgánem je Ministerstvo životního prostředí ČR. Jedná se o druhý největší český 

operační program s 4,92 mld. EUR s fondů EU. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, 

vody a půdy, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a bu-

dování infrastruktury pro environmentální osvětu.17 

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 

Operační program je financován z ERDF, řídícím orgánem tohoto programu je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 3,04 mld. EUR. 

Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje 

podnikatelského prostředí, podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do 

                                                 

15 Fondy Evropské unie: Tematické operační programy.  [online]. [cit. 2010-04-19]. Dostupné z 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy>. 

16 Fondy Evropské unie: Operační program Doprava.  [online]. [cit. 2010-04-19]. Dostupné z 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/b942baff-6b60-4771-8e51-55e093e4605f/OP-Doprava>. 

17 Fondy Evropské unie: Operační program Životní prostředí.  [online]. [cit. 2010-04-19]. Dostupné z 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f9317e66-a22a-48e2-8238-f20ae93b4c6d/OP-Zivotni-

prostredi>. 
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podnikatelské praxe, vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál 

a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie.18 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl) 

Jedná se o operační program financovaný z ERDF, řídící orgán je Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Z fondů Evropské unie je na něj vyčleněno 

2070,68 mil. EUR. Je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a pro-

inovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných 

institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných 

pracovišť moderní technikou, budování nových pracovišť a zvyšování kapacity 

terciárního vzdělávání.19 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LLZ) 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je financován z ESF. Jeho 

řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR-odbor 72. Operační 

program je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na 

trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel, 

zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. 

Z fondů EU je pro něj vyčleněno 1,84 mld. EUR. Operační program je rozdělen na 

6 prioritních os, které vymezují jaké typy projektů mohou být v rámci prioritní osy 

podpořeny. 

                                                 

18 Fondy Evropské unie: Operační program Podnikání a inovace.  [online]. [cit. 2010-04-19]. Dostupné z 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Podnikani-a-

inovace>. 

19 Fondy Evropské unie: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace.  [online]. [cit. 2010-04-19]. 

Dostupné z <http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-

Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace>. 
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Prioritní osy: 

 Adaptabilita (např. další profesní vzdělávání podporované zamě-

stnavateli) 

 Aktivní politika trhu práce (např. rekvalifikace, zprostředkování 

zaměstnání) 

 Sociální integrace a rovné příležitosti (např. poskytování sociálních 

služeb) 

 Veřejná správa a veřejné služby (např. zefektivnění řízení lidských 

zdrojů ve veřejné správě) 

 Mezinárodní spolupráce (např. výměna zkušeností a přenos dobré praxe 

mezi členskými státy v otázkách týkajících se věcného zaměření ESF) 

 Technická pomoc (financování aktivit spojených s řízením programu)20 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost je financován z ESF, 

řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR-sekce řízení 

operačních programů. Pro tento operační program je vyčleněno 1,83 mld. EUR. 

Program je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního 

a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke 

zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.21 

                                                 

20 Fondy Evropské unie: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.  [online]. [cit. 2010-04-19]. 

Dostupné z <http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-

Lidske-zdroje-a-zamestnanost>. 

21 Fondy Evropské unie: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  [online]. [cit. 2010-

04-19]. Dostupné z  <http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-

programy/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost>. 
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Integrovaný operační program (IOP) 

Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - odbor řízení operačních 

programů. Program je financován z ERDF. Integrovaný OP je zaměřený na řešení 

společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, 

veřejné služby a územní rozvoj.22 

Operační program Technická pomoc (OP TP) 

Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - odbor Řídicího orgánu 

Operačního programu Technická pomoc, financován je z ERDF. Z fondů EU a státního 

rozpočtu je na něj vyčleněno 0,29 mld. EUR. OPTP je určen k podpoře jednotného 

přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování 

a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce.23 

1.3.2 Regionální operační programy 

Regionální operační programy navazují na systém sektorových operačních 

programů a řeší problémy v rámci regionů dané země. Existuje 7 ROP pro regiony 

NUTS II Jihovýchod, Jihozápad, Moravskoslezsko, Severovýchod, Severozápad, 

Střední Čechy, Střední Morava. Jsou financované z Evropského fondu regionálního 

rozvoje.24 

                                                 

22 Fondy Evropské unie: Integrovaný operační program.  [online]. [cit. 2010-04-19]. Dostupné z 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-

operacni-program>. 

23 Fondy Evropské unie: Operační program Technická pomoct.  [online]. [cit. 2010-04-19]. Dostupné z 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Operacni-

program-Technicka-pomoc>. 

24 ŠUBRTOVÁ, J., TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H. Získejte dotace z fondů EU. 1. vydání Brno: 

Computer Press, a.s., 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3. 
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Regionální operační programy se zaměřují na témata, jako je zlepšení dopravní 

dostupnosti a obslužnosti, rozvoj území (např. vybavení objektů občanské vybavenosti, 

objektů pro kulturu a volný čas), rozvoj podnikání a rozvoj cestovního ruchu (např. pěší 

stezky, cyklostezky).25 

1.3.3 Operační programy Praha 

Praha má jako jediný region soudržnosti ČR nárok realizovat programy v rámci 

cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Pro Prahu jsou připraveny dva 

operační programy OP Praha Adaptabilita a OP Praha Konkurenceschopnost. Jsou 

zaměřeny na podporu konkurenceschopnosti Prahy, prostřednictvím zkvalitnění 

prostředí, dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a inovačního potenciálu 

města. Cílem programů je i zvýšení zaměstnanosti, rozvoj trhu práce a integrace 

vyloučených skupin.26 

1.3.4 Evropská územní spolupráce 

„Programy v rámci Evropské územní spolupráce spadají pod Cíl Evropské 

územní spolupráce, jenž se soustředí na prohloubení harmonického a vyváženého 

rozvoje EU pomocí spolupráce na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni. 

Hlavními prioritami Evropské územní spolupráce jsou rozvoj vědy, výzkumu a in-

formační společnosti, životní prostředí, předcházení rizikům a řízení vodních zdrojů.“27 

                                                 

25 Fondy Evropské unie: Regionální operační programy.  [online]. [cit. 2010-04-19]. Dostupné z 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy>. 

26 ŠUBRTOVÁ, J., TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H. Získejte dotace z fondů EU. 1. vydání Brno: 

Computer Press, a.s., 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3. 

27 KANTOR, T., MAREK, D. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vydání 

Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principál, o.s., 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-

56-5. s. 51 
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Programy: 

 OP Přeshraniční spolupráce 

 OP Mezinárodní spolupráce 

 OP Nadnárodní spolupráce 

 INTERACT II 

 EPSON 2013 

1.4 Projekt financovaný z OP LZZ 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh projektu financovaný z Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost, z tohoto důvodu se budu dále zaměřovat pouze 

na tento operační program. 

1.4.1 Definice projektu 

Projekt je jednoznačná skupina koordinovaných aktivit s přesně daným 

začátkem a koncem, které jsou zaměřeny na to, aby byly naplněny specifikované cíle do 

určitého času a v rámci definovaného rozpočtu. Podstatou projektů je zavedení nových 

produktů či služeb, které dosud neexistovaly a je po nich v dané chvíli poptávka.28 

Typy projektů: 

 Investiční (tvrdý) projekt 

 Neinvestiční (měkký) projekt 

                                                 

28 KANTOR, T., MAREK, D. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vydání 

Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principál, o.s., 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-

56-5. 
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Investiční projekty se zaměřují na pořízení dlouhodobého hmotného a ne-

hmotného majetku (např. nákup pozemku, výstavbu či rekonstrukci nemovitostí, apod.). 

Investiční projekty v rámci strukturálních fondů jsou financovány z ERDF. Neinvestiční 

projekty jsou zaměřené na podporu vzdělávání, zaměstnanosti, sociální integrace, rovné 

příležitosti apod. Jsou spolufinancovány z ESF.29 

Typy projektů v rámci OP LZZ: 

 Individuální projekty 

−  Regionální/národní individuální projekty 

−  Systémové individuální projekty 

 Grantové projekty 

− Regionální grantové projekty 

−  Nadregionální grantové projekty 

Individuální projekty regionálního charakteru jsou založené na přímém přidělení 

prostředků na realizaci nebo k doplnění národních politik a programů. Jsou předkládány 

z úrovně příslušných krajů a pokrývají specifickou oblast, která má regionální rozměr. 

Projekty jsou zaměřeny především na cílové skupiny jednotlivců a musí rozšířit 

stávající programy a nástroje politiky, rozšířit okruh cílových skupin nebo zvýšit počet 

klientů služeb. 

Systémové individuální projekty jsou založené na přímém přidělení prostředků 

programu na rozvoj národních politik a programů a na modernizaci, zvětšení kapacity 

a kvality nabídky veřejných služeb, na navržení nových systémů či jejich zefektivnění 

a zavedení do praxe. 

                                                 

29 ŠUBRTOVÁ, J., TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H. Získejte dotace z fondů EU. 1. vydání Brno: 

Computer Press, a.s., 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3. 
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Grantové projekty jsou předkládány v rámci globálních grantů, což je jeden ze 

způsobů rozdělení finančních prostředků v rámci programu. Globální grant se používá 

pro přidělení finančních prostředků na grantové projekty zaměřené na cílové skupiny 

jednotlivců a organizací a obsahuje jeden nebo více tematických programů podpory. 

Regionální grantové projekty jsou určeny pro cílové skupiny na území v rámci jednoho 

kraje. Příslušníci cílových skupin musí mít v regionu místo pobytu, nebo zde musí být 

zaměstnáni. V případě organizací musí mít sídlo registrované v dotčeném regionu. 

Nadregionální grantové projekty  jsou určeny pro cílovou skupinu z dvou a více krajů.30 

1.4.2 Žadatel projektu 

Žadatel o finanční podporu je subjekt, který předkládá svou projektovou žádost 

k hodnocení za účelem získání podpory ze strukturálních fondů. 

Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektu v rámci OP LZZ mohou být 

fyzické i právnické osoby, které mají sídlo v České republice a jsou přímo zodpovědné 

za přípravu a řízení projektu. Přesné vymezení oprávněných žadatelů je uvedené 

v každé výzvě k předkládání  žádostí o finanční podporu z OP LZZ. Potencionální 

žadatelé a jejich partneři nejsou oprávněni získat dotaci, pokud jsou v likvidaci, 

v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolventní řízení ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Dále pokud se dopustili jednání 

závažným způsobem odporujícím profesní etice a nesplnili závazky související 

s úhradou příspěvků zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení nebo daňovými 

odvody vyplývajícími z právních předpisů.31 

1.4.3 Partner projektu 

Partneři se společně s příjemcem podpory podílí na zpracování projektové 

žádosti a na realizaci projektových aktivit. Partnerství nesmí nahrazovat zabezpečení 
                                                 

30 Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 1. 

vydání Plzeň: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 38 s. ISBN 978-80-86878-70-6. 

31 Tamtéž. 
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běžné administrace, poskytování běžných služeb nebo dodání zboží. Partnerství 

v projektu není povinné, pokud tak není stanoveno v konkrétní výzvě. 

Typy partnerů: 

 Partner s finančním příspěvkem 

 Partner bez finančního příspěvku 

Partner bez finančního příspěvku se podílí na realizaci věcných aktivit projektu, 

ale není mu za to poskytován žádný finanční příspěvek. Partner s finančním příspěvkem 

přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci projektových 

aktivit. Finanční podpora pro partnera však nesmí přesahovat 49 % z celkového 

rozpočtu projektu. Účast partnerů s finančním příspěvkem je možná pouze u grantových 

projektů. 

Role partnera musí být přesně popsána žadatelem již v žádosti o finanční 

podporu z OP LZZ, konkrétně v části Způsob zapojení partnerů do realizace projektu. 

Uvedené informace jsou posuzovány v rámci věcného hodnocení projektu a přesto, že je 

dotace poskytována pouze žadateli, musí podmínky pro získání finanční podpory 

splňovat i partneři. Pro partnery však neplatí podmínka, že musejí mít sídlo či bydliště 

na území ČR, ale mohou mít sídlo či bydliště i v jiném členském státě.32 

1.4.4 Realizační tým 

Pro úspěšné naplňování aktivit projektu je důležité efektivní fungování 

projektového týmu, jehož členy jsou zástupci realizátora projektu, příp. projektových 

partnerů. Od začátku projektu musí být vymezeny kompetence každého člena týmu 

i vztahy mezi realizátorem projektu a jeho partnery.33 

                                                 

32 Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 1. 

vydání Plzeň: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 38 s. ISBN 978-80-86878-70-6. 

33 ŠUBRTOVÁ, J., TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H. Získejte dotace z fondů EU. 1. vydání Brno: 

Computer Press, a.s., 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3. 
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1.4.5 Klíčové aktivity projektu 

Při sestavování návrhu projektu musíme pojmenovat všechny podstatné kroky, 

které nás dovedou ke splnění vytyčených cílů. Tyto kroky mají podobu několika na sebe 

navazujících aktivit, jež jsou označovány jako klíčové (projektové) aktivity. Při rozpisu 

aktivit je nutné zvážit, co bude jejich náplní, jaké metody budou v rámci aktivity 

využívány, jak často bude aktivita probíhat, jak je provázaná s dalšími aktivitami, kdo 

za ni bude zodpovědný a jaké budou nároky  na technicko-organizační zajištění průběhu 

aktivity. Mezi jednotlivými aktivitami existují logické vazby a každá aktivita trvá po 

určitou dobu. Z klíčových aktivit projektu se sestává harmonogram projektu. V průběhu 

realizace projektu je dodržování naplánovaných klíčových aktivit projektu sledováno 

v monitorovacích zprávách.34  

1.4.6 Cílové skupiny 

Cílová skupina je taková skupina, na kterou jsou přímo či nepřímo orientovány 

aktivity realizovaného projektu nebo má z jeho realizovaných efektů užitek, přičemž se 

zásadně na jeho realizaci nepodílí.35 

1.4.7 Harmonogram realizace 

Jedná se o klíčový nástroj, který představuje časové plánování. Jedná se o gra-

fické znázornění časového ukotvení klíčových aktivit projektu a je součástí samotné 

žádosti o dotaci. Mezi nejčastější metody znázornění časového harmonogramu patří 

Ganntův diagram. Metoda spočívá v zanesení klíčových aktivit projektu do lineární 

časové osy, kde na jedné straně stojí klíčová aktivita  a na druhé straně je zvolná časová 

                                                 

34 KANTOR, T., MAREK, D. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vydání 

Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principál, o.s., 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-

56-5. 

35 Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 1. 

vydání Plzeň: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 38 s. ISBN 978-80-86878-70-6. 
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jednotka (měsíc). Před zpracováním Ganntova diagramu je nutné znát klíčové aktivity 

projektu, délku jejich trvání a vzájemnou časovou provázanost.36 

Tabulka č. 1: Ganntův diagram 

Zdroj: ŠUBRTOVÁ, J., TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H. Získejte dotace z fondů 

EU. 1. vydání Brno: Computer Press, a.s., 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3. s. 45 

1.4.8 Rozpočet projektu 

Rozpočet projektu uvedený v žádosti o finanční podporu je odhadem celkových 

nákladů projektu. Rozpočet je členěn na kapitoly, podkapitoly a jednotlivé položky 

projektu.  Žadatel o dotaci vyplňuje pouze ty položky rozpočtu, které jsou pro projekt 

relevantní. Z veřejných prostředků mohou být financován pouze způsobilé výdaje. 

Rozpočet projektu zahrnuje tabulky Rozpočet a Předpokládané zdroje financování. 

Tabulka Předpokládané zdroje financování je členěna na veřejné zdroje a na zdroje 

žadatele a partnerů. 

Při sestavování projektu musí žadatel dodržovat případné minimální a maxi-

mální částky finanční podpory určené ve výzvě k podání žádosti. Tyto limity jsou 

součástí formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti projektu: 

                                                 

36 ŠUBRTOVÁ, J., TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H. Získejte dotace z fondů EU. 1. vydání Brno: 

Computer Press, a.s., 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3. 
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 Náklady na nákup zařízení a vybavení a na jeho nájem a splátky 

leasingových smluv mohou činit maximálně 20 % ze způsobilých výdajů 

projektu. 

 Náklady na nákup služeb mohou tvořit v případě grantových projektů 

maximálně 60 % ze způsobilých výdajů projektu. Výjimku tvoří oblast 

podpory 1.1 a 1.2, kde nesmí náklady na služby přesáhnout 70 % 

způsobilých výdajů. 

 Výdaje na místní kancelář/náklady projektu nesmí přesáhnout 7 % způ-

sobilých výdajů projektu. 

 Výdaje na nákup jedné položky nového vybavení či zařízení hmotného 

majetku nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč. 

 Výdaje na přímou podporu jednotlivců (mimo mzdových příspěvků) 

mohou být poskytovány nejvýše do 20 % celkových způsobilých výdajů 

projektu. 

 Nepřímé náklady projektu mohou dosahovat maximálně 20 % přímých 

způsobilých nákladů projektu. 

 Projekty, u kterých byly příjemcům poskytnuty na realizaci veřejné 

prostředky ve výši 3 000 000 Kč a více, musí být před podáním 

závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu zauditované.  

Celkové náklady projektu tvoří součet všech způsobilých výdajů a všech 

nezpůsobilých výdajů projektu. Výše podpory požadovaná pro projekt se snižuje 

o přímé výnosy projektu ( např. pronájem, služby, zápisné, kladné úroky na 

projektovém bankovním účtu atd.).37 

                                                 

37 Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 1. 

vydání Plzeň: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 38 s. ISBN 978-80-86878-70-6. 
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Křížové financování 

Křížové financování představuje výjimku z pravidel pro způsobilost výdajů. 

Smyslem křížového financování je umožnit v projektech, které jsou financované 

v rámci ESF, úhradu výdajů, které jsou obvykle způsobilé pouze v rámci pravidel 

financování z ERDF, za podmínky, že jsou nezbytné pro dosažení cílů projektu a mají 

přímou vazbu na projekt. Na jeden projekt může být v rámci křížového financování 

využito až 40 % z celkových způsobilých výdajů.38 

1.4.9 Monitorovací indikátory 

„Monitorovací indikátory jsou kvantifikovatelné statistické proměnné, které 

popisují hodnotu klíčových parametrů projektu v konkrétním časovém okamžiku či 

časovém období, a to na různých úrovních aktivit projektu (indikátory vstupu, výstupu). 

Hodnota indikátorů, resp. stav či vztah, který popisuje, musí být logicky a jednoznačně 

interpretovatelný.“39 

1.4.10 Výběrová řízení 

Finance poskytnuté ze strukturálních fondů jsou finance veřejné, a proto se 

musíme při nakládání s nimi řídit Závaznými pravidly pro zadávání veřejných zakázek 

a Zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Jednotliví poskytovatelé dotací tyto 

pravidla na základě svých pravomocí ještě dále zpřísňují. 

Zadavatel stanoví předmět zakázky tak, aby předmětem jedné zakázky byla 

všechna obdobná a spolusouvisející plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v rámci 

jednoho účetního období, nebo všechna plnění, která spolu místně, časově a věcně 

souvisejí. Zakázka se nesmí dělit na menší části za účelem snížení její hodnoty. 

                                                 

38 Metodika způsobilých výdajů Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. [online]. [cit. 2010-

05-16]. Dostupné z <http://www.esfcr.cz/folder/4772/>. 

39 Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 1. 

vydání Plzeň: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 38 s. ISBN 978-80-86878-70-6. s. 9 
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Hodnota zakázky je rozhodující pro výběr pravidel, které použijeme pro 

konkrétní veřejnou zakázku. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy 

rozhodná cena bez DPH.40 

Postupy zadávání zakázek realizovaných v rámci projektů OP LZZ se dělí na: 

 Zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem 

o veřejných zakázkách 

 Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona o veřejných 

zakázkách (zadavatel se řadí do některé z kategorií zadavatelů dle § 2 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) 

Postupy zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem 

o veřejných zakázkách, jsou podle předpokládané hodnoty rozděleny takto: 

 Zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou do 200 000 Kč bez DPH 

 Zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou od 200 000 Kč do 

800 000 Kč bez DPH 

 Zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou od 800 000 Kč do 

2 000 000 Kč bez DPH 

 Zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou od 2 000 000 Kč bez 

DPH41 

                                                 

40 ŠUBRTOVÁ, J., TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H. Získejte dotace z fondů EU. 1. vydání Brno: 

Computer Press, a.s., 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3. 

41 Metodický pokyn pro zadávání zakázek OP LZZ. [online]. [cit. 2010-05-16]. Dostupné z 

<http://www.esfcr.cz/file/7597/>. 
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1.4.11 Veřejná podpora, podpora de minimis 

Veřejná podpora 

Veřejná podpora, je jakákoliv forma podpory poskytované v jakékoli formě státy 

nebo ze státních prostředků, které narušují nebo hrozí narušit soutěž tím, že zvýhodňují 

určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi 

členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li Smlouva o založení ES 

jinak. 

Jednotlivé znaky veřejné podpory: 

 Poskytování veřejných prostředků 

 Zvýhodnění určitých podniků nebo určitých odvětví výroby 

 Narušení hospodářské soutěže nebo hrozba jejího narušení 

 Ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU 

Podpora de minimis 

Podpora malého rozsahu de minimis, je podporou, která se nepovažuje za 

veřejnou podporu, neboť díky své malé hodnotě nemá možnost narušit hospodářskou 

soutěž, ani ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie. Celková výše podpory 

de minimis poskytnuté jednomu podniku nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout 

částku 200 000 EUR a celková částka podpory de minimis udělená každému 

jednotlivému podniku činnému v odvětví silniční dopravy nesmí přesáhnout hodnotu 

100 000 EUR v kterémkoliv období tří fiskálních let.42 

                                                 

42 Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ. [online]. [cit. 2010-05-16]. Dostupné z 

<http://www.esfcr.cz/file/7514/>. 
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1.4.12 Horizontální témata 

Horizontální témata jsou průřezové oblasti politik Evropské unie a jejich 

dlouhodobým cílem je přispět k lepší kvalitě projektů a přinést přidanou hodnotu.43 

Pro programovací období 2007 – 2013 byla prostřednictvím Nařízení Rady 

č. 1083/2006 vymezena dvě horizontální témata: 

 Rovné příležitosti 

 Udržitelný rozvoj 

Rovné příležitosti 

Princip rovných příležitostí spočívá v potírání diskriminace na základě pohlaví, 

rasy, etnického původu, víry, náboženství, zdravotního postižení, věku nebo sexuální 

orientace, přičemž velký důraz je kladen zejména na rovné příležitosti žen a mužů. 

Rovné příležitosti musejí být respektovány a podporovány již při programování 

(příprava programových dokumentů atd.), při vytváření implementační struktury 

(subjekty, které řídí a administrují daný program), při tvorbě podkladů pro žadatele 

a příjemce dotace, při výběru projektů, při monitoringu programu a jeho následném 

vyhodnocení.44 

                                                 

43 Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 1. 

vydání Plzeň: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 38 s. ISBN 978-80-86878-70-6. 

44 Horizontální témata Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 1. vydání Plzeň: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 19 s. ISBN 978-80-86878-59-1. 



 33 

Udržitelný rozvoj 

„Princip udržitelného rozvoje vychází z filozofie, která považuje rozvoj za 

udržitelný tehdy, jestliže naplní potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti 

naplnit potřeby generací příštích.“45 

Tři pilíře udržitelného rozvoje: 

 Environmentální rovina 

 Ekonomická rovina 

 Sociální rovina 

Environmentální rovina představuje ochranu fauny, flóry, ovzduší, vod, půd, 

ekosystémů a přírodních zdrojů. Ekonomická rovina představuje hospodářský rozvoj 

a posilování konkurenceschopnosti ekonomiky a sociální rovina představuje význam 

lidského života, sociální uznání, vzdělání, rozvoj kultury a zachování tradic. V případě 

sociální roviny je důležité správné fungování rodiny, obcí, veřejných institucí, ale 

i občanské společnosti jako takové. 

Na plnění horizontálních témat je kladen velký důraz. V rámci on-line žádosti 

programu Benefit7 je této oblasti věnována samostatná část s několika dotazy a řídící 

orgány začleňují horizontální témata do hodnotících kritérií při výběru projektů.46 

1.4.13 Publicita 

Poskytnutí podpory pro realizaci projektu EU a Českou republikou musí být 

dostatečně propagováno a zviditelněno. Při propagaci projektu je nutné dbát pravidel 

vizuální identity ESF a OP LZZ. Dodržování pravidel publicity ESF je významnou 
                                                 

45 ŠUBRTOVÁ, J., TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H. Získejte dotace z fondů EU. 1. vydání Brno: 

Computer Press, a.s., 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3. s. 106 

46 Horizontální témata Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 1. vydání Plzeň: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 19 s. ISBN 978-80-86878-59-1. 
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součástí realizace projektů, a proto je v žádosti o finanční podporu jedna část věnovaná 

popisu aktivit zajišťujících publicitu projektu. Zajištění publicity projektu je také 

součástí kontroly projektu. Podrobně se věnuje publicitě projektu Manuál pro publicitu 

OP LZZ, který je součástí Desatera OP LZZ.47 

Povinné minimum publicity OP LZZ: 

 Logo Evropského sociálního fondu 

 Logo Evropské unie a text „Evropská unie“ 

 Logo OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

 Prohlášení „Podporujeme vaši budoucnost“ 

 Odkaz na oficiální stránky ESF: www.esfcr.cz48 

1.4.14 Hodnocení a výběr žádostí 

Hodnocení projektů v rámci OP LZZ probíhá ve dvou etapách: 

 Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti 

 Věcné hodnocení 

Při formálním hodnocení probíhá kontrola úplnosti a správnosti údajů a kontrola 

povinných příloh. Při hodnocení přijatelnosti probíhá administrativní posouzení žádosti 

z hlediska souladu se zaměřením globálního grantu, dodržení vazeb na příslušné oblasti 

programu a oprávněnost žadatele a činností. Žadatelé, kteří nevyhoví tomuto hodnocení, 

mohou být vyzváni k odstranění formálních nedostatků před zahájením věcného 

hodnocení. Toto hodnocení musí být ukončeno do 30 dnů od uzávěrky příjmu žádostí 
                                                 

47 Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 1. 

vydání Plzeň: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 38 s. ISBN 978-80-86878-70-6. 

48 Manuál pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 1. vydání Plzeň: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 18 s. ISBN 978-80-86878-71-3. 
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nebo od přijetí projektu v případě otevřených výzev. Pouze žádosti, které splní 

podmínky formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti, mohou postoupit k věcnému 

hodnocení. 

Věcné hodnocení projektu je prováděno na základě posuzování žádosti ve 

vztahu ke kritériím věcného hodnocení, která jsou stanovena pro celý program  

a schvalována Monitorovacím výborem Operačního programu Lidské zdroje  

zaměstnanost. Žádost do 15 mil. Kč je hodnocena minimálně dvěma  nezávislými 

hodnotiteli nebo hodnotící komisí o minimálně pěti členech. Žádost o dotaci větší než 

15 mil. musí být hodnocena komisí. Individuální projekty jsou hodnoceny vždy 

hodnotící komisí. Pro věcné hodnocení projektů je stanoven soubor obecných kritérií 

a subkritérií, za který může dostat projekt maximálně 100 bodů, specifická kritéria 

mohou získat 15 bodů a v rámci kritéria synergie lze získat 6,5 – 10 bodů. Celkem tedy 

může projekt za věcné hodnocení obdržet celkem 125 bodů. Projekt může být 

doporučen k financování, pokud získá minimálně 65 bodů za obecná kritéria. Tabulka 

kritérií věcného hodnocení OP LZZ včetně váhy je uvedena v příloze (Příloha č. 1). 

Věcné hodnocení je ukončeno do 60 dní od registrace žádosti. Do 30 dnů od 

ukončení věcného hodnocení musí zasednout komise a nejpozději do 15 dnů musí 

rozhodnout o výběru projektů. V tomto případě musí mít výběrová komise nejméně 

9 členů. Výběrová komise přiděluje finanční prostředky z OP LZZ na grantové projekty 

až do vyčerpání alokovaných prostředků pro dané kolo výzvy. Rozhodnutí o výběru 

projektu výběrovou komisí zašle poskytovatel žadateli do 15 dnů.49 

1.5 Shrnutí kapitoly 1 

První kapitola obsahuje popis evropských fondů a jejich rozdělení. Dále 

zahrnuje popis a rozdělení jednotlivých operačních programů, které Česká republika 

připravila v programovém období 2007 – 2013. Poslední část je zaměřena na 

                                                 

49 Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 1. 

vydání Plzeň: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 38 s. ISBN 978-80-86878-70-6. 
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nejdůležitější pojmy pro zpracování projektu financovaného z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost např. klíčové aktivity projektu, rozpočet, monitorovací 

indikátory, veřejná podpora a další. Tato kapitola slouží jako základ pro zpracování 

dalších částí bakalářské práce. 
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2 Analýza současné situace 

2.1 Charakteristika a historie společnosti 

Název subjektu:  agentura Motiv P s.r.o. 

Sídlo:    Brno, Řehořova 726/14, PSČ 618 00 

IČO:    64506550 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Logo agentury Motiv P s.r.o. 

Agentura Motiv P se zaměřuje na poradenství ve všech oblastech personální 

práce. Specializuje se na řízení lidských zdrojů, rozvoj a vzdělávání, individuální 

koučink, Assesment a Development Centre, outdoorové programy a na novou generaci 

psychodiagnostiky a testování po internetu pod názvem P4Btool. Ve svém jednání 

agentura propojuje znalost psychologie s dlouholetou manažerskou a obchodní praxí, je 

silně zákaznicky orientovaná a v poradenství vychází z potřeb zákazníka, respektuje 

jedinečnost každé firmy a vytváří pro ni originální řešení na míru. Po vstupu České 

republiky do Evropské unie čerpá společnost také dotace ze strukturálních fondů EU. 

Zaměstnanci agentury jsou autory mnoha odborných publikací, které jsou příznivě 

recenzovány a přijímány odbornou veřejností. 

Firma působí na trhu již od roku 1996, svoji pobočku má v Brně a od roku 2005 

i v Bratislavě. Mezi její klienty patří i nejvýznamnější firmy na českém i slovenském 

trhu jako ČEZ, RWE, T-Mobile, O2, Philips Morris ČR i Slovakia, Ahold, GE Money 
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Bank, Pivovary Staropramen, SPP a další. Agentura poskytuje v omezeném spektru své 

služby i v Polsku, Maďarsku a Rumunsku. 

Agentura Motiv P má dva jednatele, kteří jsou současně i majitelé. Každý z nich 

vlastní 50 % společnosti. V současné době firma zaměstnává 16 zaměstnanců a spo-

lupracuje asi s 50 externími dodavateli (lektoři, interpertátoři P4Btool a assessoři). 

Schéma organizační struktury přikládám v příloze. (Příloha č. 2) 

2.1.1 Analýza projektů financovaných z ESF 

Agentura má letité zkušenosti s přípravou a realizací projektů financovaných ze 

strukturálních fondů EU. V minulosti realizovala projekty Focus On Human, Program 

Nová šance a Program učit se praxí. V současné době má společnost v realizaci dva 

projekty, Aktivní rodina a projekt New deal. 

Program Nová Šance pomáhal nezaměstnaným uchazečům o práci ve věku nad 

45 let vyhovět aktuálním požadavkům zaměstnavatelů, poznat své silné i slabé stránky 

a obstát při přijímacím pohovoru. Projektem prošlo přibližně 150 účastníků 

v Jihomoravském kraji. 

Program Učit se praxí byl určen pro malé a střední podniky z Jihomoravského 

kraje s méně než 250 zaměstnanci. Prostřednictvím tohoto programu mohli zefektivnit 

svou práci zavedením účinných nástrojů a metod řízení lidských zdrojů ve firmě. Díky 

účasti v projektu se firmy dostaly k novým informacím, kvalitnímu vzdělání 

a modernímu poradenství, také si firmy vytvořily nový kompetenční model, který 

zohledňuje jedinečnost každého podniku. 

Projekt Aktivní rodina je zaměřen na pomoc rodičům na mateřské či rodičovské 

dovolené při hledání práce a nástupu do zaměstnání. Projekt je v realizaci od září 2009 

a ukončen bude v srpnu roku 2011. Programem projde přibližně 120 rodičů. 

New deal je projekt vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P financovaný 

z ESF. Zahrnuje jazykové a počítačové kurzy, soft skills vzdělávací aktivity včetně e-

learningových programů a propracovaného systému e-developmentu. Cílem projektu je 

zvýšit konkurenceschopnost společnosti, prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, 
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dovedností a kompetencí zaměstnanců. Projekt je v realizaci od září 2009 a ukončen 

bude v srpnu roku 2011.50 

2.1.2 Přínosy projektů pro agenturu Motiv P s.r.o. 

Vzhledem k vysoké konkurenci na trhu poradenských a vzdělávacích společností 

a k probíhající hospodářské krizi, ve které většina společností snižuje náklady na 

vzdělávání a diagnostiku je nutné, aby agentura efektivně využívala nejrůznější 

marketingové nástroje. Jako jeden ze způsobů marketingových aktivit můžeme 

považovat i projekty financované ze strukturálních fondů. V případě, že je dotace na 

projekt schválena, je nutné začít aktivně oslovovat potencionální účastníky a zahájit 

marketingovou kampaň. Účastníci projektu se tak podrobně seznámí s agenturou a na 

základě absolvovaného programu si mohou objednat navazující, rozšiřující nebo zcela 

nové produkty. 

Projekty financované ze strukturálních fondů jsou také v současné době 

hospodářské krize pro agenturu velmi důležité, neboť je to způsob jak udržet stále 

stejnou úroveň zaměstnanosti. Agentura díky dotacím z EU má práci i pro ty 

zaměstnance, kteří by se snížením objemu zakázek agentury museli odejít, neboť by pro 

ně nebylo uplatnění.  

Další přínos z dotací pro agenturu Motiv P je nákup zařízení, vybavení, nábytku, 

software a dalších potřeb k realizaci projektů, které může agentura využívat, a které by 

si z vlastních zdrojů v současné  době nepořídila. 

2.2 Situace na trhu práce, zaměstnanost 

V rámci EU patří Česká republika mezi země s mírně nadprůměrnou intenzitou 

zaměstnanosti. Podle údajů, zveřejněných Eurostatem za 3. i 4. čtvrtletí roku 2009, byla 

míra zaměstnanosti 15 - 64letých v České republice vyšší než v úhrnu za všechny 

                                                 

50 agentura Motiv P: O nás. [online]. 2009 [cit. 2010-05-17]. Dostupné z <http://www.motivp.cz/onas/o-

nas>. 
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členské státy. Míra zaměstnanosti žen byla v ČR významně nižší než průměr za všechny 

členské země EU. Míra zaměstnanosti mužů byla naopak významně vyšší. Míra 

zaměstnanosti 15 - 64letých byla v ČR 65,2 %, z toho muži 73,7 % a ženy 56,5 %. 

V celé EU je míra zaměstnanosti 64,8 %, z toho tvoří muži 71,0 % a ženy 58,7 %. Míra 

zaměstnanosti věkové skupiny od 55 do 64 let se pohybovala  okolo 46,4 %. 

Zvyšováním věkové hranice pro odchod do starobního důchodu lze předpokládat 

postupné zvyšování zejména zaměstnanosti žen u těchto starších ročníků. Cíle, které 

byly stanoveny pro míru zaměstnanosti v zemích EU do  roku 2010 jsou:  celková míra 

zaměstnanosti 70 %, míra zaměstnanosti žen nejméně 60 % a míra zaměstnanosti 

starších osob ve věku 55 - 64 let alespoň 50 %. Evropská komise zveřejnila návrh plánu 

Evropa 2020 pro EU a v něm uvádí, že jedním z prvořadých cílů je zvýšení 

zaměstnanosti ve věkové skupině 20 - 64 let na 75 % v roce 2020 v celé EU. Národní cíl 

pro ČR bude teprve stanoven. Česká republika však patří mezi země, které by tento cíl 

mohly reálně splnit. 

Ze všech členských států byl v ČR třetí nejvyšší podíl pracujících na plnou 

pracovní dobu v hlavním zaměstnání. Podíl mužů pracujících v ČR na plný úvazek byl 

ve 3. čtvrtletí roku 2009 třetí nejvyšší z EU, u žen to byl čtvrtý nejvyšší podíl.  

Obecná míra nezaměstnanosti byla ve 3. i 4. čtvrtletí v České republice nižší, 

než průměrná míra za všechny členské země EU. V porovnání s druhým čtvrtletím roku 

2009 nezaměstnanost v převážné většině zemí EU stále mírně stoupala. Ve 3. čtvrtletí 

minulého roku dosáhla míra nezaměstnanosti v kategorii 15 - 64letých mužů 9,1 % 

a byla vyšší než míra nezaměstnanosti 15 - 64letých žen, která dosáhla 9,0 %. Ve 

4. čtvrtletí minulého roku již byla míra nezaměstnanosti v této kategorii 15-64letých 

mužů 9,5 %  a žen 9,2 %. Míru nezaměstnanosti za jednotlivá pohlaví ovlivňuje počet 

ekonomicky neaktivních, těch je mezi ženami mnohem více, přesto se však hospodářský 

pokles projevil více v odvětvích a profesích, kde převládají muži. Meziročně míra 

nezaměstnanosti ve všech zemích EU vzrostla.51 

                                                 

51 Český statistický úřad: Změny v zaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU. 

[online]. 2010 [cit. 2010-05-22]. Dostupné z <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/analyzy_csu>. 
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V 1. čtvrtletí roku 2010 se celková zaměstnanost snížila o 117,6 tis. osob oproti 

stejnému období roku 2009. Míra zaměstnanosti 15 - 64letých dosáhla 64,1 % 

a meziročně klesla o 1,4 procentního bodu. Obecná míra nezaměstnanosti 15 - 64letých 

meziročně vzrostla o 2,3 procentního bodu na 8,2 %.52 

V současné době hospodářské krize se situace na trhu práce zhoršuje v celé 

Evropské unii, což je vidět na základě výše uvedených údajů. Česká republika patří 

mezi země, které mají nadprůměrnou intenzitu zaměstnanosti v rámci EU, ale i v České 

republice zaměstnanost stále klesá. Aby byla Česká republika schopna dosáhnout 

stanovených kritérií pro Evropskou unii, které navrhla Evropská komise, musí aktivně 

podporovat politiku zaměstnanosti a pracovat se skupinou dlouhodobě nezaměstnaných. 

Jeden ze způsobů, jak s touto skupinou pracovat je právě formou projektů 

financovaných z ESF. 

2.3 Matice SWOT 

2.3.1 Vysvětlení pojmu SWOT 

Matice SWOT představuje jednoduchou a účinnou pomůcku při přípravě 

projektu. Jedná se o metodiku strategického plánování, které může napomoci především 

v počáteční fázi projektu. SWOT spojuje počáteční písmena anglických výrazů: 

Strenghts - silné stránky, Weaknesses – slabé stránky, Opportunities – příležitosti 

a Threats – rizika, hrozby. Kvalitně zpracovaná matice SWOT může do jisté míry 

ovlivnit výsledky a úspěch připravovaných projektů, díky zevrubné předběžné 

identifikaci těchto dimenzí může projekt uspokojit stanovené potřeby a dosáhnout 

požadovaného cíle a účinku. 

Matice se soustředí na dvě kategorie, vnitřní a vnější faktory, které jsou ještě 

dále rozděleny na pozitivní a negativní aspekt. Vnitřní faktory (silné a slabé stránky) 

jsou faktory, které lze ovlivňovat. Vnější faktory (příležitosti a hrozby) jsou faktory, 
                                                 

52 Český statistický úřad: Historicky nejvyšší meziroční pokles zaměstnanosti. [online]. 2010 [cit. 2010-

05-22]. Dostupné z <http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam051010.doc>. 
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které je složitější ovlivnit a v některých případech nejsou ovlivnitelné vůbec. Matice 

SWOT nám poskytuje dobrý základ pro přijetí vhodné strategie při realizaci projektů.53 

 

Obr. č. 2: Schéma matice SWOT jako nástroj strategického rozhodování 

Zdroj: KANTOR, T., MAREK, D. Příprava a řízení projektů strukturálních 

fondů Evropské unie. 2. vydání Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister 

& Principál, o.s., 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5. s. 67 

2.3.2 Matice SWOT projektu 

Silné stránky projektu: 

 Umístění v klidné části Brna s rychlou dostupností do centra 

 Možnost hlídání dětí v dětském koutku 
                                                 

53 KANTOR, T., MAREK, D. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vydání 

Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principál, o.s., 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-

56-5. 
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 Příjemné, moderní a funkční prostředí 

 Zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů, vzdělávání, koučinku a psy-

chodiagnostiky 

 Zkušenosti s realizací podobných projektů 

 Možnost zaměstnat nové zaměstnance (udržení stávajícího počtu 

zaměstnanců místo propouštění) 

Slabé stránky projektu: 

 Místo konání seminářů není přizpůsobeno pro tělesně postižené 

 Úzké vymezení cílové skupiny 

Hrozbami mohou být: 

 Nízký zájem ze strany cílové skupiny 

 Velký počet stejných projektů v regionu 

Příležitostmi mohou být: 

 Navázání spolupráce s rodinnými centry 

 Navázání spolupráce s úřady práce 

 Zvýšení povědomí o agentuře 

Z pohledu na matici SWOT je zřejmé, že plánovaný projekt má převahu silných 

stránek a příležitostí. Silné stránky jsou z důvodu kvalitního know – how agentury 

a díky materiálnímu zázemí, jako je např. již zbudovaný dětský koutek a kvalitně 

vybavené učebny. Dětský koutek byl vybudovaný již z projektu Aktivní rodina. 

V plánovaném projektu bude dále používán a náklady na jeho vybudování nebudou dále 

zvyšovat rozpočet plánovaného projektu, díky němuž by projekt nemusel být schválen. 
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Učebny byly vybaveny již z dříve realizovaných projektů, a proto bude v rámci 

plánovaného projektu pořízeno pouze nutné minimum zařízení. 

Jako největší hrozbu projektu vidím nezájem ze strany cílové skupiny. Jeden 

z důvodů mě napadá, že je ambiciózních lidí v cílové skupině poměrně málo a mají 

malou motivaci k dalšímu vzdělávání. Druhý důvod představuje podvědomí o firmě. 

Agenturu Motiv P zástupci cílové skupiny neznají, protože je marketing společnosti 

zaměřen na personalisty, jednatele a majitele firem (osoby ve firmě s pravomocí 

rozhodovat, kdo firmu bude vzdělávat).  Předejít této hrozbě může Motiv P kvalitně 

vedenou marketingovou kampaní. Kampaň bude muset vyzdvihnout přínosy pro 

cílovou skupinu tak, aby byli motivováni se do projektu zapojit a přesvědčit zástupce 

cílové skupiny o tom, že má agentura Motiv P „co říct“. 

2.4 Shrnutí kapitoly 2 

Druhá kapitola je zaměřena na charakteristiku agentury Motiv P, pro kterou je 

téma dotací zpracováváno. Zjistila jsem, že projekty financované z ESF mají pro 

agenturu několik nesporných výhod, a proto má agentura zájem získat další granty. Dále 

jsem se v této částí zabývala  vypracováním matice SWOT připravovaného projektu, 

protože průběh projektu může být ovlivněn vnějšími faktory, které lze těžko ovlivnit 

a kontrolovat. Díky jejich včasné identifikaci se na ně můžeme připravit a vytyčit 

správnou strategii postupu při realizaci projektu. 
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3 Návrh řešení 

3.1 Návrh projektu financovaného z ESF pro agenturu Motiv P s.r.o. 

3.1.1 Identifikace operačního programu a výzvy 

Číslo operačního programu:   CZ.1.04 

Název operačního programu:  OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Název globálního grantu:  Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce 

a slaďování pracovního a rodinného života 

Číslo prioritní osy:    4.3 

Název prioritní osy:    Sociální integrace a rovné příležitosti 

Číslo oblasti podpory:   4.3.4 

Název oblasti podpory:  Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce 

a slaďování pracovního a rodinného života 

Číslo výzvy:     54 

Název výzvy:  Výzva pro předkládání GP 3.4 - Rovné 

příležitosti žen a mužů na trhu práce a sla-

ďování pracovního a rodinného života 

Typ účetní jednotky:    Pro podnikatele 

Účetní osnova:    500/2002 Sb. 001-023 (FZ 01/2003) 

3.1.2 Identifikace projektu 

Název projektu:    Chopte se svých příležitostí 

Zkrácený název projektu:   Šance 21 
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Název projektu anglicky:   Chance 21 

Předpokládané datum 

zahájení realizace projektu:   01.09.2010 

Předpokládané datum 

ukončení realizace projektu:   31.08.2012 

Doba trvání v měsících:   24 

Projekt počítá s výběrovým řízení:  Ano 

Projekt vychází z IPRM:   Ne 

Projekt má partnera:    Ne 

3.1.3 Žadatel projektu 

Jsme poradenskou a vzdělávací společností, která svým klientům nabízí široký 

repertoár přístupu, jak být lepší v mnoha ohledech. Poskytujeme odborné poradenství 

v těchto oblastech: řízení lidských zdrojů, rozvoj a vzdělávání, individuální koučink, 

Assessment a Development Centre, psychodiagnostické testy a mnoho dalších. 

V roce 2009 jsme realizovali více než 500 školících dní a obsloužili stovky 

zákazníků, z nichž řada patří mezi nejvýznamnější firmy na českém trhu. Assessment 

a Development Centre prošly tisíce účastníků. V letošním roce připravujeme další 

konference, projekty spolufinancované z evropských fondů a nové produkty. Naši 

zaměstnanci jsou autory odborných publikací, které jsou příznivě přijímány odbornou 

veřejností. V poradenství vycházíme z potřeb zákazníka, respektujeme jedinečnost 

každého klienta. 

Naše hodnoty: 

 Poctivost: jsme poctiví k sobě i druhým lidem. Vyvíjíme plné nasazení, 

abychom ze sebe vydali to nejlepší. 
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 Prospěšnost: máme na mysli prospěšnost všech zainteresovaných, ptáme 

se jaký prospěch přinášíme svému zákazníkovi, firmě a našim 

zaměstnancům. 

 Profesionalita: neustále rozvíjíme svou odbornost, přemýšlíme nad rámec 

osvědčeného a získáváme zpětnou vazbu. 

Máme rovněž letité zkušenosti s přípravou a realizací projektů zaměřených na 

rozvoj lidských zdrojů, spolufinancovaných z finančních prostředků EU: 

 Aktivní rodina: hlavním cílem projektu je podpora mužů a žen při 

návratu na pracovní trh po rodičovské dovolené 

 New deal: cílem projektu je zvýšit odborné znalosti a dovednosti 

zaměstnanců 

 Focus on human: cílem projektu bylo přispět k výměně zkušeností 

a příkladů dobré praxe v oblasti rozvoje lidských zdrojů mezi malými, 

středními a velkými podniky 

 Učit se praxí: projekt byl určen MSP v Jihomoravském kraji. Účastníci 

projektu měli možnost využít služeb v oblasti rozvoje a řízení lidských 

zdrojů 

 Nová šance: projekt přispěl ke zvyšování účinnosti aktivní politiky 

zaměstnanosti v Jihomoravském kraji 

3.1.4 Realizační tým 

Vedoucí projektu 

Vedoucí projektu je klíčovou osobou v realizačním týmu, která nese 

zodpovědnost za zdárnou realizaci projektu vůči zaměstnavateli i poskytovateli 

podpory. Bude odpovídat za řízení a koordinaci celého projektu. Bude mít na starosti 

řízení členů týmu, přípravu zadávacích řízení, koordinaci dílčích aktivit projektu po 

stránce obsahové i časové, kontrolu administrativní správnosti projektu, zpracování 



 48 

žádostí o platbu a monitorovacích zpráv, dohled nad plněním stanovených indikátorů 

a zajištění publicity projektu. 

Po realizaci projektu bude zajišťovat udržitelnost projektu a zpracovávat zprávy 

o jeho udržitelnosti. Vedoucí projektu úzce spolupracuje s administrátorem projektu. 

Forma:     Pracovní smlouva 

Přepočet měsíční sazby:   42 000 Kč 

Úvazek:     0,5/ měsíc 

Průměrný měsíční náklad:   21 000 Kč 

Délka působení v realizačním týmu: 24 měsíců 

Administrátor projektu 

Bude se podílet na realizaci dílčích aktivit projektu, především bude řídit 

výběrová řízení na dodavatele, organizačně a technicky zajišťovat chod seminářů, 

komunikovat s dodavateli a poskytovatelem podpory, zajišťovat plnění stanovených 

termínů, zajišťovat a řídit publicitu projektu, dohlížet na soulad realizace projektu 

a aktivit nastavených v projektové žádosti, komunikovat s cílovou skupinou. Rovněž se 

bude účastnit akcí zaměřených na popularizaci výstupů projektu. Administrátor projektu 

úzce spolupracuje s vedoucím projektu. 

Forma:     Pracovní smlouva 

Přepočet měsíční sazby:   33 500 Kč 

Úvazek:     0,5/měsíc 

Průměrný měsíční náklad:    16 750 Kč 

Délka působení v realizačním týmu: 24 měsíců 



 49 

Odborný lektor senior I a odborný lektor senior II 

Odborný lektor senior zodpovídá za obsah vzdělávacích seminářů, realizovaných 

v průběhu projektu a za obsah virtuálních kurzů, které budou v rámci projektu natočeny. 

Jeho hlavní činnosti spočívají především ve: 

 formulaci obsahu vzdělávacích aktivit 

 sestavení studijních materiálů 

 formulaci obsahu a natočení virtuálních kurzů 

 vedení seminářů pro účastníky ve dvojici s odborným lektorem juniorem 

 komunikaci s účastníky seminářů 

 interpretaci výsledků on-line testu psychodiagnostiky účastníkům 

 koučování účastníků na portálu e-kariera a při osobních konzultacích 

 vyhodnocení úspěšnosti a přínosu aktivit 

 spolupráci s vedoucím projektu a administrátorem projektu 

Pracovník bude zapojený po celou dobu realizace projektu a jeho úkolem bude 

efektivní vedení vzdělávacích aktivit s důrazem na dlouhodobou udržitelnost dovedností 

zástupkyň a zástupců cílové skupiny. 

Forma:     Pracovní smlouva 

Přepočet měsíční sazby:   43 000 Kč 

Úvazek:     0,5/měsíc 

Průměrný měsíční náklad:    21 500 Kč 

Délka působení v realizačním týmu: 24 měsíců 
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Odborný lektor junior I 

Odborný lektor junior bude spolupracovat na přípravě jednotlivých vzdělávacích 

aktivit, na přípravě a natočení jednotlivých virtuálních kurzů. Bude se účastnit společně 

s odborným lektorem seniorem přímé práce s účastníky při výuce. Bude spolupracovat 

s vedoucím a administrátorem projektu. Rovněž se bude účastnit akcí zaměřených na 

popularizaci výstupů projektu. Zastupitelnost zajišťuje odborný lektor senior I a II. 

Hlavní činnosti spočívají především v: 

 spolupráce na formulaci obsahu vzdělávacích aktivit 

 spolupráce na formulaci obsahu virtuálních kurzů 

 natočení virtuálních kurzů 

 komunikace s účastníky 

 vedení seminářů pro účastníky společně s odborným lektorem seniorem 

 zpracování závěrečné zprávy za každou podpořenou skupinu účastníků, 

vyhodnocení úspěšnosti a přínosu aktivit 

 vytváření obsahu webového portálu 

Forma:     Pracovní smlouva 

Přepočet měsíční sazby:   38 000 Kč 

Úvazek:     0,5/měsíc 

Průměrný měsíční náklad:    19 000 Kč 

Délka působení v realizačním týmu: 24 měsíců 

Pedagog v dětském koutku I a pedagog v dětském koutku II 

Tento pracovník bude odpovědný za provoz dětského koutku, kde budou moci 

účastnice a účastníci odložit v průběhu studia své děti, aby se mohli efektivně věnovat 



 51 

obsahu semináře. Tato služba je v průběhu realizace projektu zcela zásadní ve vztahu 

k zajištění dostupnosti seminářů pro cílovou skupinu. Pracovník pověřený touto činností 

musí mít zkušenosti a kvalifikaci v péči o malé děti. Tato činnost bude probíhat v při-

lehlých prostorách učebny. V případě, že bude v dětském koutku 5 a více dětí, budou 

v dětském koutku současně dva pedagogové. 

Forma:     DPČ 

Přepočet hodinové sazby:   200 Kč 

Úvazek:     450 hodin 

Průměrný měsíční náklad:    90 000 Kč 

Délka působení v realizačním týmu: 1 

Kameraman a střihač 

Tento zaměstnanec bude mít na starost virtuální kurzy, které budou v rámci 

projektu natočeny a distribuovány mezi cílovou skupinu. Bude spolupracovat 

s odbornými lektory, vedoucím i administrátorem projektu. Jeho náplní práce bude 

především: 

 grafické zpracování prezentací, které budou využity při natáčení 

 natočení virtuálních kurzů s lektory 

 sestříhání virtuálních kurzů a jejich úprava 

 vložení kurzů na portál e-kariera a předání kurzů k vypálení dodavateli 

Forma:     DPČ 

Přepočet hodinové sazby:   200 Kč 

Úvazek:     320 hodin 

Průměrný měsíční náklad:    64 000 Kč 
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Délka působení v realizačním týmu: 1 

3.1.5 Dopady a místa realizace 

Území dopadu 

Kód území dopadu:   CZ064 

Název území dopadu:  Jihomoravský kraj 

Spadá pod:    Jihovýchod 

Místo realizace NUTS5 

Kód NUTS5:    CZ0642551066 

Název NUTS5:   Brno - Černovice 

Spadá pod:    Brno-město 

Realizované investice NUTS3: 

Kód NUTS3:    CZ064 

Název NUTS3:   Jihomoravský kraj 

Procentní podíl:   100 

Realizace projektu, včetně jeho administrace bude probíhat v našem sídle, které 

je dobře dostupné jak pro brněnské účastníky, tak pro účastníky dojíždějící z jiných míst 

Jihomoravského kraje. 

3.1.6 Popis projektu 

Charakteristika hlavních cílů projektu 

Hlavním cílem projektu je podpora mužů a žen na rodičovské dovolené,  

dlouhodobě nezaměstnaných žen při návratu na trh práce a žen začínajících podnikání. 
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Dílčí cíle projektu ve vztahu k cílové skupině: 

 odstranění bariér při návratu na trh práce 

 zjednodušení návratu na trh práce 

 usnadnění vstupu do podnikání 

 podpora povědomí o uplatňování politiky rovných příležitostí 

 iniciace praktických a přímých opatření na podporu rovných příležitostí 

 sestavení konkrétních a optimálně zacílených programů, které přispějí 

k návratu na trh práce 

 rozvoj sociálních dovedností 

Hmatatelný cíl je minimálně 132 podpořených osob, které získají 

prostřednictvím realizace projektu nový náhled na trh práce, obnoví si pracovní návyky 

a postoje potřebné pro avizovaný návrat na trh práce. 

Zdůvodnění potřebnosti projektu 

V současné ekonomické situaci jsou nutná úsporná opatření, která vedou ke 

zvyšování nezaměstnanosti. V současnosti je těžší najít si práci než v době před krizí. 

Z tohoto důvodu je náš projekt zaměřen na podporu dlouhodobě nezaměstnaných žen, 

vstup žen do podnikání a podporu při návratu na trh práce po rodičovské dovolené. 

Ženy, které jsou již dlouho nezaměstnané, jsou ve velmi stresující situaci. Čím 

déle jsou bez zaměstnání, tím obtížnější je pro ně nalézt si novou práci  a obnovit si 

pracovní návyky. Proto je nutné pomoci jim, připravit je na výběrová řízení, obnovit 

pracovní návyky, namotivovat a zvýšit jejich znalosti a tím i uplatnitelnost na trhu 

práce. 

Návrat z mateřské, resp. rodičovské dovolené do práce je pro mnoho žen, 

případně mužů velkým skokem. Větším, než si předem představují. Jednoznačně záleží 
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na době, kterou strávili v dvaceti čtyřhodinovém domácím úvazku. Jinak je to 

s návratem po roce, jinak po pěti letech.   

Cílem projektu je podpora následujících postojů: 

 zaujetí 

 myšlení v příležitostech 

 důvěryhodnost 

 zacílenost 

Podporou a upevněním výše uvedených postojů dojde ke zvýšení uplatnitelnosti 

zástupců cílových skupin v pracovním životě. 

Naše společnost se dlouhodobě snaží souběžně se svým posláním, kterým je 

poskytování služeb zaměřených na další vzdělávání dospělých a podporu rozvoje 

lidských zdrojů, narovnat nedostatky trhu a vzdělávacího systému jako takového, což je 

jedním z důvodů, proč je tento projekt podáván, stejně jako byl v minulém období 

realizován projekt na podporu vzdělávání nezaměstnaných a v současné době 

probíhající projekt na podporu mužů a žen  při návratu na pracovní trh po mateřské 

dovolené (Aktivní rodina). 

Popis možných rizik ohrožujících realizaci projektu 

Základní výčet rizik: 

1) nedostatečný zájem o realizaci projektu ze strany zástupců cílových skupin.  

2) nedostatečná vůle k úspěšnému dokončení projektu. 

ad1) V úvodní části projektu bude provedena přímá a cílená kampaň, kdy budou 

přímo oslovováni zástupci cílové skupiny. Kampaň bude probíhat na místech, kde je 

nejvyšší výskyt potenciálních účastníků, jako jsou mateřská a rodičovská centra, 

gynekologické ordinace, lékařské ordinace, úřady práce atp. Zásadní bude rovněž 

oslovování zástupců cílových skupin prostřednictvím jednotlivých soukromoprávních 
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i veřejnoprávních institucí. Samotnou motivací k účasti bude rovněž zaměření projektu.  

Naše společnost zaměstnává zkušené pracovníky v oblasti marketingu, kteří jsou 

schopni vypracovat účinnou marketingovou strategii pro získání dostatečného počtu 

zájemců. Propagace projektu bude probíhat po celou dobu realizace projektu, zájemci se 

budou moci hlásit průběžně. Předpokládáme rovněž, že počet zájemců vzroste po 

zpřístupnění portálu e-kariera. 

ad 2) toto riziko je eliminováno zaměřením projektu na praktické problémy, 

které účastníci aktuálně řeší. Odborní lektoři budou s účastníky konzultovat jejich 

problémy a poskytnou jim maximální podporu při řešení modelových i praktických 

situacích. Dále bude vytvořen elektronický portál, kde si účastníci budou moci 

vyměňovat vzájemně zkušenosti a budou moci absolvovat on-line konzultace se svým 

koučem. 

Vzhledem k faktu, že máme již zkušenosti s realizací jiných obdobně laděných 

projektů nepředpokládáme, žádné další riziko. Projektový tým bude složen z kvalitních, 

profesionálních a zkušených zaměstnanců společnosti. 

Inovativnost projektu 

Projekt obdobného zaměření je velmi ojedinělý a troufáme si konstatovat, že 

obdobně laděný záměr nemá v ČR obdoby, obsahově se jedná o relativně hojně 

využívané vzdělávací postupy a metody, ale ve spojení všech prvků, přínosů a struktury 

cílové skupiny je vysoká inovativní hodnota. 

Projekt lze tedy chápat inovativně především jako celek, kdy dochází k ma-

ximální synergii jednotlivých prvků. Zásadní je rovněž zajištění zpětné vazby, kdy 

práce s účastníky nekončí po realizaci poslední rozvojové aktivity. Je důležité, aby 

účastník nepřerušil kontakt se svým lektorem a ten mu byl nápomocný i v nové fázi 

jeho života, což bude zajištěno jak prostřednictvím přímé komunikace, tak koučováním 

prostřednictvím vytvořeného portálu. Prostřednictvím portálu bude moci účastník své 

zkušenosti a poznatky sdílet nejen s lektorem, ale rovněž s dalšími účastníky, respektive 

absolventy. Individuální koučování on-line je nutné chápat jako zcela nový, inovativní 

prvek. 
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Jde především o posílení povědomí o institutu rovných příležitostí ve spo-

lečnosti. Důležitým prvkem není pouze samotné propojení teorie a praxe ve vzdělávání, 

ale rovněž způsob nastavení komunikace a motivace pro aktivní účast na aktivitách 

projektu. 

Důležitým inovativním prvkem projektu jsou i virtuální kurzy. Jedná se o nový, 

inovativní způsob předávání informací účastníkům, který tak činí následné prezenční 

kurzy mnohem efektivnější. Jedná se současně o možnost, jak se mohou účastníci 

kdykoliv ke kurzu vrátit a osvěžit si znovu své nabyté vědomosti. Mohou si kdykoliv 

přehrát důležité pasáže, které budou právě ke své práci potřebovat. 

Udržitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LLZ 

Je žádoucí, aby výstupy projektu byly nadále udrženy a rozvíjeny. Toto bude 

zajištěno především vytvořením struktury programu, výukových materiálů a portálu, 

který bude sloužit především jako nástroj komunikace a propagace. Veškeré výstupy 

z realizace projektu budou dostupné všem potenciálním zájemců, kteří budou chtít 

obdobně laděný projekt rovněž realizovat. 

V případě identifikace dalších možností pro formulaci obdobně laděného 

projektu předpokládáme podání nové žádosti o dotaci s odkazem na udržení dlouhodobé 

kontinuity. 

Dlouhodobě se snažíme o maximalizaci přínosů z realizovaných projektů a o za-

jištění kontinuity výstupů. 

Agentura počítá s dlouhodobým provozem portálu e-kariera, který bude v rámci 

projektu vytvořen, i po skončení projektu. Portál bude nadále aktivní a bude sloužit 

k dalšímu koučování. Portál bude navíc obsahovat odkazy na zajímavé stránky 

poskytující informace z oblasti rozvoje a názvy doporučené literatury k dalšímu 

vzdělávání. 
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3.1.7 Klíčové aktivity projektu 

01 Příprava realizace projektu 

V rámci této aktivity budou během prvních třech měsíců realizace projektu: 

 uzavřeny smlouvy s členy realizačního týmu 

 uskuteční se výběrové řízení, na jehož základě bude vybrán dodavatel, 

který vytvoří a bude zpracovávat internetový portál e-kariera 

 vybaveny a připraveny prostory v nichž budou probíhat klíčové aktivity 

Náklady na tuto aktivitu budou hrazeny především z osobních výdajů a výdajů 

na zařízení a vybavení. Za aktivitu odpovídá vedoucí a administrátor projektu. 

Výstupem bude: 

 připravené a vybavené prostory 

 smlouva s dodavatelem a správcem internetového portálu a testovacího 

modulu 

02 Oslovení účastníků – mediální kampaň 

Bez této aktivity by nebylo možné dosáhnout plánovaných indikátorů, jelikož je 

zcela zásadní pro podporu povědomí o realizaci projektu. Cílem je publikovat 

informace o projektu a přilákat jeho účastníky. 

Informační kanály: 

 regionální média 

 dopravní prostředky 

 internet 

 rodičovské poradny 
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 gynekologické ambulance 

 ordinace dětských lékařů 

 kluby pro rodiče 

 úřady práce 

Důležité pro mediální kampaň je, aby byla cílena na potenciální účastníky 

v místech, kde se nejvíce vyskytují a kde se nejčastěji pohybují. Po vzniku uznatelnosti 

nákladů projektu proběhne přímá kampaň v souladu s pravidly publicity. Cílem 

kampaně bude oslovit potenciální účastníky a rozběhnout první semináře. 

V průběhu realizace projektu pak budou prezentovány dílčí výstupy a neustále 

bude probíhat udržovací kampaň prostřednictvím přímého oslovování účastníků a po-

tenciálních zájemců. 

Zásadní je rovněž oslovení odborné veřejnosti, která je důležitá pro přenos 

příkladů dobré praxe a udržení aktivit projektu i nadále. 

03 Příprava internetového portálu a testovacího modulu 

Portál a testovací modul bude vytvořen firmou specializující se na tvorbu 

webových stránek a internetových aplikací, se kterou bude uzavřena smlouva v prvních 

týdnech po zahájení projektu. Portál bude sloužit účastníkům ve všech fázích 

a aktivitách programu. 

Portál e-kariera bude primárně využit ke kontaktu jednotlivých účastníků 

s lektory (kouči). Bude se jednat o online projekt individuálního koučování. Lektor 

pomůže účastníkovi najít ten správný směr, určit priority, rozvíjet a posilovat 

kompetence a silné stránky účastníků, efektivně zvládat překážky a problémy, bude jim 

poskytovat zpětnou vazbu. Každý účastník bude mít přístupový kód do neveřejné části 

portálu, kde se bude setkávat se svým lektorem (koučem), podle nastaveného 

harmonogramu osobních konzultací. Lektor bude pro účastníky působit jako nezávislý 

průvodce "motivátor", podporovatel na cestě profesním rozvojem. Prostřednictvím 
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portálu bude moci účastník své zkušenosti a poznatky sdílet nejen s lektorem, ale 

rovněž s dalšími účastníky, respektive absolventy. 

Jako součást portálu e-kariera bude také vytvořen testovací modul pro účely on-

line psychodiagnostiky v souladu se soudobými trendy. Bude se jednat o soubor 

dotazníkových, projektivních i výkonových psychodiagnostických metod. Z testu 

vzejde doporučení pro další rozvoj účastníka a doporučení na vhodné pracovní pozice. 

Výstupem z testu bude přehledná a podrobná zpráva, jejíž výsledky budou 

interpretovány odborným lektorem. 

Portál bude také využit jako zdroj informací pro účastníky, bude obsahovat 

výukové materiály, virtuální kurzy a základní informace o projektu. 

04 Tvorba výukových materiálů a vytvoření virtuálních kurzů 

Před samotným rozjezdem vzdělávacích aktivit je nutné vytvořit podklady 

(výukové materiály a virtuální kurzy), které budou následně distribuovány účastníkům 

a účastnicím. 

Ke každému tématickému semináři budou vytvořeny jedny skripta a ke třem 

tématům (finanční gramotnost, marketingové myšlení a projektové řízení) budou také 

natočeny virtuální kurzy. 

Virtuální kurz je způsob jak rozšířit a doplnit znalosti účastníků seminářů. 

Každý virtuální kurz bude trvat přibližně 60 minut. Mezi účastníky bude distribuován 

na DVD a bude uveřejněn na stránkách webového portálu e-kariera. Virtuální kurz jede 

ve dvou liniích, v jedné části obrazovky je zobrazena powerpointová prezentace 

a v druhé části běží video s vyučujícím lektorem. Výhodou virtuálního kurzu je, že se 

k němu můžeme kdykoliv vrátit a přehrát si jednotlivé pasáže a osvěžit si tak nabyté 

vědomosti. Jedná se o vhodný doplněk k seminářům, které tak můžeme zaměřit více 

prakticky a teoretickou část kurzu ponechat pouze ve virtuálním kurzu. Práce s cílovou 

skupinou bude díky virtuálním kurzům mnohem efektivnější, účastníci si odnesou 

mnohem více znalostí, než kdyby měli pouze prezenční semináře bez virtuálního kurzu. 
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Obsah virtuálních kurzů a výukových materiálů budou tvořit všichni odborní 

lektoři. K vytvoření, natočení a sestříhání kurzu budeme využívat členů realizačního 

týmu. Kurz nebude tvořit žádný jiný dodavatel. Dodavatel bude využit pouze pro 

vypálení virtuálních kurzů na potiskovatelná DVD. 

05 Výuka jednotlivých modulů 

1) Stanovení výchozího stavu - skupina 12-15 osob, 1 x 5 hodin x 11 skupin. 

V průběhu semináře proběhne sebereflexe, sebediagnostika, a lektoři provedou on-line 

diagnostiku (testování). Při tomto setkání budou účastníci seznámeni s projektem, 

vytvořeným portálem a testovacím modulem. Účastníkům budou přiděleny unikátní 

klíče pro vstup na portál e-kariera, naplánovány termíny interpretací výsledku 

psychodiagnostických testů a pro účastníky, kteří budou mít zájem i termíny on-line 

konzultací a osobních setkání s koučem (odborným lektorem seniorem). 

2) Finanční gramotnost - skupina 12-15 osob, 1 x 5 hodin x 11 skupin. Kurz je 

zaměřen na základní finanční terminologii a na pochopení nutnosti finančního řízení 

v procesu zvyšování efektivity podnikových aktivit. Lektoři přizpůsobí náplň kurzu 

úrovni ekonomických znalostí konkrétní skupiny. 

3) Marketingové myšlení - skupina 12-15 osob, 1 x 5 hodin x 11 skupin. Kurz 

bude zaměřen na základní principy marketingu, základní funkce a úlohu marketingu, 

marketingový mix. Účastnící se dozví, jak využít  potenciálu internetové reklamy, 

webových stránek a dalších on-line aktivit. 

4) Jak uspět u výběrového řízení -  12-15 osob, 2 x 5 hodin x 11 skupin. Vlastní 

adaptace zkoušení výběrových řízení, zkoušení režimu, flexibilní pracovní doba. 

Simulování pracovního režimu je dobré na to, abychom si vyzkoušeli jiný časový režim, 

než ten, ve kterém nyní fungujeme. Příprava na situace, které mohou při výběrovém 

řízení nastat. 

5) Projektové řízení - skupina 12-15 osob, 1 x 5 hodin x 11 skupin. Projektové 

řízení má za cíl uvědomit si podstatu, význam a přínosy projektového řízení. Účastníci 

se naučí plánování projektových prací, včetně časového rozvrhu, alokace zdrojů 

a rozpočtování.  
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06 Poradenství 

Každý z účastníků na prvním setkání vyplní online test osobnostních a vý-

konových předpokladů. Z testu vzejde doporučení pro další rozvoj účastníka a do-

poručení na vhodné pracovní pozice. Výstupem daného testu bude přehledná 

a podrobná zpráva, kterou bude každému účastníku interpretovat odborný lektor senior 

na přibližně hodinovém osobním setkání. 

Každý z účastníků bude mít možnost absolvovat další tři hodinové osobní 

setkání se svým lektorem (koučem) a deset hodin koučování po internetu na portálu e-

kariera. Lektor pomůže účastníkovi najít ten správný směr, určit priority, rozvíjet a po-

silovat kompetence a silné stránky účastníků, efektivně zvládat překážky a problémy, 

bude jim poskytovat zpětnou vazbu. Lektor bude pro účastníky působit jako nezávislý 

průvodce "motivátor", podporovatel na cestě profesním rozvojem. 

Individuální koučování je určeno pro všechny účastníky projektu, ale není pro 

účastníky povinné. Celkem může účastník absolvovat 14 hodin individuálního 

koučinku. 

3.1.8 Cílové skupiny 

Oslovování účastníků bude probíhat prostřednictvím masivní kampaně, která 

bude probíhat po celou dobu projektu.  

Zástupci cílové skupiny budou zapojeni po celou dobu realizace aktivity č. 5 a 6, 

kdy budou částečně formulovat obsah seminářů, a to především vzhledem k faktu, že je 

zásadní prvotní identifikace profilu účastníka. Následně budou provázeni všemi 

programy, které jsou určeny pro jejich rozvoj a budou mít možnost využít 

individuálního kouče a internetového portálu e-kariera, kde dojde k výměně zkušeností 

a poznatků jak z realizace projektu, tak z uplatnění jeho výstupů v praxi. Závěrečným 

setkáním však aktivity projektu nekončí a ani v průběhu realizace se neomezují pouze 

na výše uvedené, ale je žádoucí, aby účastníci využívali portálu pro účely sdílení pocitů, 

zážitků a doporučení tak, aby byl zajištěn vzájemný přesun informací. 
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Rodiče s dětmi 

Zásadní potřebou účastníka projektu je slaďování rodinného a pracovního života, 

zvláště ve fázi, kdy se jeden z rodičů do pracovního procesu vrací po rodičovské 

dovolené. Než se však do takového zaměstnání rodič dostane, musí absolvovat nějakou 

formu výběrového řízení, na které je důležité se dobře připravit. Pro cílovou skupinu je 

důležité zvýšit si své znalosti a zvýšit tak svou uplatnitelnost na trhu práce. K tomuto 

jsou určena jednotlivá setkání a virtuální kurzy. 

Důležitou aktivitou v projektu je poradenství, které bude pro cílovou skupinu 

velkým přínosem. Namotivuje je, pomůže najít účastníkovi správný směr, rozvíjet a po-

silovat kompetence a silné stránky účastníků, efektivně zvládat překážky a problémy. 

Bude jím poskytována zpětná vazba. Díky osobnostnímu testu, který bude v rámci 

prvního setkání vyplněn účastníkem, získá účastník doporučení na další rozvoj a do-

poručení vhodných pracovních pozic. 

Díky propojení vzdělávacích seminářů a individuálního poradenství bude práce 

s cílovou skupinou velmi intenzivní, efektivní a přínosná pro všechny zúčastněné. 

Absolvování programu dojde ke zvýšení uplatnitelnosti účastníků na trhu práce, ale 

rovněž k jejich udržení se na něm. 

Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost 

Ženy začínající podnikání potřebují získat velké množství informací, aby byl 

jejich vstup do podnikání co nejsnažší a úspěšný. Je důležité, aby se dovedly orientovat 

v současné ekonomické situaci a znaly poslední ekonomické trendy. Pro úspěšné 

podnikání je důležité znát základy marketingu, aby se jejich firma (produkt...) dostala 

do povědomí zákazníků. Projektové řízení pomůže ženám při plánování projektů, aby 

byly schopny posoudit, zda je pro ně daný projekt vhodný a navrhnout způsob postupu 

při jeho realizaci. Při setkání zaměřeném na výběrová řízení se dozví informace, jak 

a podle čeho vybírat své zaměstnance, na co se zaměřit, na co si dát při výběru svých 

zaměstnanců pozor a vyzkouší si simulované výběrové řízení. 

Důležitou aktivitou v projektu je poradenství, které bude pro cílovou skupinu 

velkým přínosem. Namotivuje je, pomůže najít účastnici správný směr, rozvíjet 
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a posilovat kompetence a silné stránky, efektivně zvládat překážky a problémy. Bude 

jím poskytována zpětná vazba. Díky osobnostnímu testu, který bude v rámci prvního 

setkání vyplněn účastníkem, získá doporučení na další rozvoj. 

Díky propojení vzdělávacích seminářů a individuálního poradenství bude práce 

s cílovou skupinou velmi intenzivní, efektivní a přínosná pro všechny zúčastněné. 

Dlouhodobě nezaměstnané ženy 

Ženy, které jsou již dlouho nezaměstnané, jsou ve velmi stresující situaci. Čím 

déle jsou bez zaměstnání, tím obtížnější je pro ně nalézt si novou práci  a obnovit si 

pracovní návyky. Proto je nutné pomoci jim, připravit je na výběrová řízení, obnovit 

pracovní návyky, zvýšit jejich znalosti a tím i uplatnitelnost a také udržitelnost na trhu 

práce. K tomuto jsou určena jednotlivá setkání a virtuální kurzy. 

Důležitou aktivitou v projektu je poradenství, které bude pro cílovou skupinu 

velkým přínosem. Namotivuje je, pomůže najít účastnici správný směr, rozvíjet 

a posilovat kompetence a silné stránky, efektivně zvládat překážky a problémy. Bude 

jím poskytována zpětná vazba. Díky osobnostnímu testu, který bude v rámci prvního 

setkání vyplněn, získá účastnice doporučení na další rozvoj a doporučení vhodných 

pracovních pozic. 

Díky propojení vzdělávacích seminářů a individuálního poradenství bude práce 

s cílovou skupinou velmi intenzivní, efektivní a přínosná pro všechny zúčastněné. 

Absolvování programu dojde ke zvýšení uplatnitelnosti účastníků na trhu práce, ale 

rovněž k jejich udržení se na něm. 
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3.1.9 Harmonogram realizace 

Tabulka č. 2: Harmonogram realizace ve struktuře podle webové žádosti Benefit7 

Rok Klíčová aktivita I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 Příprava realizace projektu                 X X X   

2010 Oslovení účastníků – 
mediální kampaň                 X X X X 

2010 
Příprava internetového 
portálu e-kariera a 
testovacího modulu 

                X X X X 

2010 Tvorba výukových materiálů 
a vytvoření virtuálních kurzů                 X X X X 

2010 Výuka jednotlivých modulů                       X 
2010 Poradenství                       X 

2011 Oslovení účastníků – 
mediální kampaň X X X X X X X X X X X X 

2011 Výuka jednotlivých modulů X X X X X X X X X X X X 
2011 Poradenství X X X X X X X X X   X X 

2012 Oslovení účastníků – 
mediální kampaň X X X X X X X X         

2012 Výuka jednotlivých modulů X X X X X X X X         
2012 Poradenství X X X X X X X X         

3.1.10 Rozpočet projektu 

Tabulka č. 3: Rozpočet projektu ve struktuře podle webové žádosti Benefit7 

Kód 
Název 
nákladu 

Úvaz
ek 

Délka 
působení 
v 
realizačn
ím týmu 

Průměr
né 
měsíční 
náklady 
(Kč) 

Přepočet 
měsíční/hod
inové sazby 
(Kč) 

Celkové 
náklady 
(Kč) % 

Reži
m 
podp
ory 

01 
Osobní 
náklady         2638000 71,52   

01.01 
Pracovní 
smlouvy         2394000 64,9   

01.01.
01 

Vedoucí 
projektu 0,5 24 21000 42000 504000 13,66 01 

01.01.
02 

Administrá
tor 
projektu 0,5 24 16750 33500 402000 10,9 01 
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01.01.
03 

Odborný 
lektor 
senior I 0,5 24 21500 43000 516000 13,99 01 

01.01.
04 

Odborný 
lektor 
senior II 0,5 24 21500 43000 516000 13,99 01 

01.01.
05 

Odborný 
lektor 
junior I 0,5 24 19000 38000 456000 12,36 01 

01.02 

Dohody o 
pracovní 
činnosti         244000 6,61   

01.02.
01 

Pedagog v 
dětském 
koutku I 450 1 90000 200 90000 2,44 01 

01.02.
02 

Pedagog v 
dětském 
koutku II 450 1 90000 200 90000 2,44 01 

01.02.
03 

Kamerama
n a střihač 320 1 64000 200 64000 1,74 01 

01.03 

Dohody o 
provedení 
práce         0 0   

01.04 
Jiné osobní 
náklady         0 0   

 

Kód Název nákladu 

Poč
et 
kus
ů 

Cena 
kusu 
(Kč) 

Náklady 
celkem 
(Kč) 

Z toho 
investič
ní (Kč) 

Jednotk
a % 

Reži
m 
podp
ory 

02 Cestovné     0 0   0   

02.01 
Místní personál 
v zahraničí 0 0 0 0   0   

02.01.01 

Diety 
(ubytování, 
stravné) 0 0 0 0   0   

02.01.02 Doprava     0 0   0   

02.02 

Cestovní 
náhrady pro 
zahraniční 
experty     0 0   0   

02.02.01 

Diety 
(ubytování, 
stravné) 0 0 0 0   0   

02.02.02 Doprava 0 0 0 0   0   
03 Zařízení a     265500 0   7,2   
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vybavení 

03.01 
Neodpisovaný 
hmotný majetek     161500 0   4,38   

03.01.01 Nákup     161500 0   4,38   
03.01.01.0
1 Notebook 4 24000 96000 0 kus 2,6 01 
03.01.01.0
2 Dataprojektor 1 35000 35000 0 kus 0,95 01 
03.01.01.0
3 USB Disk 4 500 2000 0 kus 0,05 01 
03.01.01.0
4 

Brašna na 
notebook 4 1000 4000 0 kus 0,11 01 

03.01.01.0
5 Mobilní telefon 4 4500 18000 0 kus 0,49 01 
03.01.01.0
6 

Digitální 
fotoaparát 1 6500 6500 0 kus 0,18 01 

03.01.02 Nájem/leasing 0 0 0 0   0   

03.02 

Neodpisovaný 
nehmotný 
majetek     104000 0   2,82   

03.02.01 Nákup     104000 0   2,82   
03.02.01.0
1 MS Office 4 6000 24000 0 kus 0,65 01 
03.02.01.0
2 Adobe Acrobat 4 18000 72000 0 kus 1,95 01 
03.02.01.0
3 

Antivirový 
program 4 2000 8000 0 kus 0,22 01 

03.02.02 Nájem/leasing 0 0 0 0   0   

03.03 

Odpisovaný 
nehmotný 
majetek     0 0   0   

03.03.01 Nákup 0 0 0 0   0   
03.03.02 Nájem/leasing 0 0 0 0   0   

03.04 

Odpisy 
vlastního 
majetku     0 0   0   

03.04.01 

Odpisy 
hmotného 
majetku 0 0 0 0   0   

03.04.02 

Odpisy 
nehmotného 
majetku 0 0 0 0   0   

04 Nákup služeb     462000 0   12,53   
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04.01 

Publikace/školíc
í 
materiály/manuá
ly     162000 0   4,39   

04.01.01 

Školící 
materiály, 
skripta 900 150 135000 0 kus 3,66 01 

04.01.02 

DVD s 
virtuálními 
kurzy 450 60 27000 0 kus 0,73 01 

04.02 

Odborné 
služby/studie a 
výzkum     250000 0   6,78   

04.02.01 
Vytvoření 
portálu e-kariera 1 100000 100000 0 kus 2,71 01 

04.02.02 

Vytvoření 
testovacího 
modulu 1 150000 150000 0 kus 4,07 01 

04.03 

Náklady 
vyplývající 
přímo ze 
smlouvy     50000 0   1,36   

04.03.01 Audit projektu 1 50000 50000 0   1,36   

04.04 

Náklady na 
konference/kurz
y 0 0 0 0   0   

04.05 Jiné náklady 0 0 0 0   0   
05 Stavební úpravy     0 0   0   

05.01 
Drobné stavební 
úpravy 0 0 0 0   0   

06 Přímá podpora     303600 0   8,23   

06.01 
Mzdové 
příspěvky 0 0 0 0   0   

06.02 

Cestovné, 
ubytování a 
stravné     303600 0   8,23   

06.02.01 Cestovné 132 1200 158400 0 osoba 4,29 01 
06.02.02 Stravné 132 1100 145200 0 osoba 3,94 01 

06.03 

Příspěvek na 
péči o dítě a 
další závislé 
osoby 0 0 0 0   0   

06.04 

Jiné výše 
neuvedené 
náklady 0 0 0 0   0   

07 
Křížové 
financování     19500 0   0,53   
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07.01 
Odpisovaný 
hmotný majetek 0 0 0 0   0   

07.02 

Odpisované 
technické 
zhodnocení 
budov 0 0 0 0   0   

07.03 
neodpisovaný 
nábytek     19500 0   0,53   

07.03.01 
Židle 
kancelářská 4 3000 12000 0 kus 0,33 01 

07.03.02 Židle učebna 5 1500 7500 0 kus 0,2 01 

08 
Přímé způsobilé 
náklady celkem     3688600 0   100   

09 

Přímé způsobilé 
náklady bez 
křížového 
financování     3669100 0   99,47   

10 
Nepřímé 
náklady 1 660438 660438 0   18   

11 

Celkové 
způsobilé 
náklady     4349038 0   117,9   

12 

Celkové 
nezpůsobilé 
náklady 0 0 0 0   0   

13 

Celkové 
náklady 
projektu     4349038 0   117,9   

3.1.11 Hodnoty indikátorů 

Tabulka č. 4: Hodnoty indikátorů ve struktuře podle webové žádosti Benefit7 

Kód Název Jednotk
a 

Výchozí 
jednotka 

Cílová 
hodnota 

Datum dosažení 
plánované hodnoty

07.41.0
0 

Počet podpořených osob - 
celkem 

Počet 
osob 0 132 31.8.2012 

07.45.0
0 

Počet podpořených 
organizací - celkem Počet 0 1 31.8.2012 

07.46.1
3 

Počet úspěšných 
absolventů kurzů - celkem Počet 0 108 31.8.2012 

07.57.0
0 

Počet nově 
vytvořených/inovativních 
produktů 

Produkt 0 1 31.8.2012 
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3.1.12 Výběrová řízení 

Pořadové číslo VŘ:     001 

Název VŘ:   Zajištění tvorby a provozu portálu, 

tvorba testovacího modulu 

Specifikace druhu zadavatele:   Osoba, která není zadavatelem dle 

zákona 

Druh VŘ podle předmětu:    Služby 

Postup při VŘ:     Zjednodušené podlimitní řízení 

Stav VŘ:      Výběrové řízení plánováno 

Předpokládaná/skutečná 

hodnota celkem v Kč bez DPH:   208 333,33 

Předpokládané/skutečné 

datum zahájení VŘ:     20.09.2010 

Předpokládané/skutečné 

datum ukončení VŘ:    20.10.2010 

Toto výběrové řízení je plánováno v aktivitě č. 3, kdy zásadní bude nabídnutí 

vhodného řešení pro zajištění provozu portálu e-kariera a tvorbu testovacího modulu. 

Předmětem hodnocení bude nabídková cena a návrh řešení. 
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3.1.13 Horizontální témata 

Rovné příležitosti 

Seznámili jste se před přípravou Vašeho projektu s problematikou rovných 

příležitostí? 

Ano. V naší společnosti je politika rovných příležitostí vysoce akcentována. 

Uplatňujeme princip rovného přístupu k přijímání a hodnocení zaměstnanců. V rámci 

realizace svých aktivit umožňujeme účast všem bez ohledu na status nebo příslušnost. 

Předpokládaný projekt rovněž naplňuje princip rovných příležitostí, neboť se ho mohou 

zúčastnit ženy i muži. 

Zajistíte, aby se informace o Vašem projektu dostaly ke všem relevantním cílovým 

skupinám? 

Ano. Informace o realizaci projektu budou distribuovány v souladu s pravidly 

publicity. Publicita bude zajištěna prostřednictvím webových portálů, médií, seminářů, 

distribucí letáků, zřízením portálu e-kariera a dalšími dostupnými formami publicity. 

Učiníte kroky k tomu, aby aktivity Vašeho projektu byly dostupné všem 

účastníkům a účastnicím projektu?  

Ano. Aktivity i jejich výstupy budou přístupné všem účastníkům. V průběhu 

realizace projektu prostřednictvím přímé a nepřímé distribuce. Po jeho ukončení 

prostřednictvím vytvořeného portálu, kde budou publikovány veškeré materiály. 

Součástí plánovaného projektu je i zajištění hlídání dětí a poskytnut příspěvek na 

dopravu. 

Budete informovat účastníky a účastnice o uplatňování rovných příležitostí ve 

Vašem projektu? 

Ano. Důležitým prvkem projektu je podpora rovných příležitostí, proto 

informace o uplatňování rovných příležitostí bude podávána při všech příležitostech 

a všech činnostech s projektem souvisejících, směřujících k cílové skupině. 
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Jsou činnosti Vaší organizace v souladu s principy uplatňování rovných 

příležitostí? 

Ano, naše společnost má nastaveny podmínky svého fungování v souladu 

s principy rovných příležitostí, což je dáno výraznou flexibilitou nabízených služeb 

a jistou mírou zastupitelnosti. Uplatňujeme princip rovného přístupu k přijímání 

a hodnocení zaměstnanců. Rovněž v rámci realizace svých aktivit umožňujeme účast 

všem bez ohledu na status, nebo příslušnost. Princip rovných příležitostí je akcentován 

i v našem etickém kodexu. 

Udržitelný rozvoj 

Seznámili jste se před přípravou Vašeho projektu s významem a hlavními principy 

udržitelného rozvoje? 

Ano, bereme ohled na všechny tři roviny udržitelného rozvoje. Všichni 

zaměstnanci zapojení do realizace projektu jsou s těmito principy seznámeni. Naše 

společnost dbá o dodržování těchto principů, které budou zásadně respektovány 

i v průběhu realizace projektu. Důraz na ekologické chování je součástí etického 

kodexu. 

Budete při realizaci Vašeho projektu podporovat ekologické třídění odpadů? 

Ano. Ekologické třídění odpadů provádíme ve společnosti i v současné době. Při 

realizaci projektu nehodláme  od tohoto záměru ustupovat. 

Budete při realizaci Vašeho projektu dbát na efektivní a úspornou spotřebu 

materiálu? 

Ano. Výukový materiál bude tištěn na ekologicky šetrné materiály a zároveň se 

budeme snažit o maximální distribuci podkladů elektronickou formou. 
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Budete při realizaci Vašeho projektu dbát na efektivní a úsporné využívání 

energetických zdrojů a vody? 

Ano. Již od vzniku firmy klademe důraz na hospodárnost při využívání vody 

a elektřiny (např. používáním úsporných žárovek). V tomto záměru hodláme dále 

pokračovat. 

Budete při realizaci Vašeho projektu podporovat ekologicky šetrné způsoby 

dopravy? 

Sídlo společnosti, kde je plánována realizace projektu, je dobře dostupné 

prostřednictvím veřejné dopravy a tato doprava bude v projektu podporována. 

Účastníkům a účastnicím budou v rámci projektu nabídnuty příspěvky na dopravu.  

Jsou činnosti Vaší organizace v souladu se zásadami ochrany životního prostředí? 

Činnost naší organizace je ekologicky nenáročná a naším cílem je maximálně 

šetrný přístup k životnímu prostředí. Dbáme na ekologické třídění odpadů, využíváme 

ekologicky šetrné formy materiálů, dbáme na úsporné využívání energetických zdrojů 

a vody a další. 

3.1.14 Publicita 

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců 

Tato forma publicity je zásadní a žadatel ji chápe jako vhodnou příležitost pro 

sdílení příkladů dobré praxe a propagaci projektu. 

Tvorba publicity na webových stránkách 

V počátku realizace projektu bude vytvořena webová prezentace pro účely 

komunikace v rámci projektu. Tato prezentace bude sloužit rovněž pro účely publicity 

projektu. Informace o projektu a adresa internetového portálu budou dále zveřejněny na 

internetových stránkách agentury Motiv P. 
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Tvorba audiovizuálních a filmových materiálů 

Součástí projektu je vytvoření a používání virtuálních kurzů, které budou 

označeny povinnými logy s odkazem na pravidla publicity. 

Tvorba samolepek povinných log 

V rámci projektu budou pořízeny samolepky s povinnými logy, které budou 

následně umístěny na pořízené vybavení tak, aby byla zajištěna vhodná forma publicity. 

Inzerce v médiích 

V souladu se zajištěním publicity realizace projektu bude umístěna inzerce na 

frekventovaných webech, v odborných časopisech a novinách. Důraz bude kladen na 

publicitu v regionálních médiích. Konkrétně spolupracujeme s médii: Český rozhlas, 

Česká televize, LMC, Hospodářské noviny a MF Dnes. 

Tvorba tištěných materiálů 

V průběhu realizace projektu dojde k vytvoření a distribuci skript, zaměřených 

na podporu rovných příležitostí. Všechny dokumenty budou obsahovat povinnou 

publicitu a budou distribuovány prostřednictvím tištěných i elektronických verzí. 

Dále budou vytvořeny propagační letáky (elektronická verze, tištěná verze), 

které budou distribuovány směrem k zástupcům cílové skupiny. 

Realizace seminářů a konferencí 

Na každém realizovaném semináři bude zajištěna publicita v souladu s pravidly. 

V místnosti bude viditelně umístěna vlajka EU a na všech materiálech budou viditelně 

umístěna loga. Z každého semináře bude pořízena fotodokumentace s odkazem na 

prokázání publicity. Na úvodních seminářích bude zajištěna distribuce propagačních 

letáků. 
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Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech 

dokumentech 

Všechny dokumenty, které vzniknou v souvislosti s realizací projektu budou 

opatřeny povinnými logy s odkazem na pravidla publicity. 

3.1.15 VP/podpora de minimis 

Velikost žadatele a velikost partnerů (počet zaměstnanců, výše obratu atd.) 

Obrat společnosti v roce 2009 dosáhl 24 301 404 Kč, počet kmenových 

zaměstnanců je 16. Celková aktiva společnosti jsou na konci roku 2009 11 604 Kč. 

Podle klasifikace jsme MSP. 

Popis služeb a dodávek (dále jen plnění) poskytovaných žadatelem a partnery 

Předmět podnikání podle výpisu z obchodního rejstříku: 

 obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 zprostředkovatelská činnost 

 psychologické poradenství 

 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně 

lektorské činnosti 

 výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově - obrazových 

záznamů 

Existence relevantního trhu v ČR a EU týkajícího se poskytovaného plnění resp. 

plnění zaměnitelného, účast subjektů z jiných členských států EU na relevantním 

trhu 

Naše společnost působí na následujících trzích EU: 

 Slovensko 
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 Rumunsko 

 Polsko 

 Maďarsko 

Na výše uvedených trzích však poskytujeme pouze omezené spektrum služeb. 

Aktivity plánované v průběhu realizace projektu budou mít přímý vliv pouze na místní 

trh. Vzhledem k netržnímu charakteru služeb plánovaných v realizační fázi projektu 

nelze očekávat vliv na žádný z relevantních trhů. 

Místo, kde je plnění k dispozici klientům (název obce, regionu nebo Česká 

republika příp. i jiné členské státy EU) 

Plnění bude poskytováno pouze na území Jihomoravského kraje. 

Charakteristika klientů využívajících poskytované plnění, včetně uvedení, zda je 

plnění určeno i pro klienty z jiných členských států EU resp. je pravděpodobné, že 

bude využíváno klienty z jiných členských států EU 

Není pravděpodobné, že plnění bude využíváno klienty z jiných členských zemí 

EU mimo území ČR. 

Plnění je určeno pro: 

 dlouhodobě nezaměstnané ženy 

 ženy začínající podnikání 

 rodiče na mateřské dovolené 

Použitelnost podpory z OP LZZ pro plnění nabízené na relevantním trhu - je 

možné využití podpory pro plnění nabízené na relevantním trhu vyloučit? 

Vzhledem k faktu, že se jedná o neziskovou aktivitu, nelze samotnou podporu 

v této oblasti vyloučit. Není možné předpokládat, že v případě neobdržení dotace bude 

tento, nebo obdobný projekt realizován. 
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Jaký dopad bude mít podpora z OP LZZ na postavení žadatele a partnerů na 

relevantním trhu - změní se druh či množství nabízeného plnění, rozšíří se oblast, 

ve které nabízí plnění, rozšíří se okruh klientů i na klienty z jiných členských států 

EU? 

Realizací projektu nedojde k rozšíření služeb poskytovaných naší společností, 

kdy se jedná o kombinaci v současné době již poskytovaných služeb. Zároveň není 

předpoklad, že se rozroste okruh klientů, jelikož aktivity projektu jsou zacíleny na 

skupinu, s kterou již v současné době pracujeme. Vzhledem k dopadu aktivit projektu 

výlučně na území ČR, nelze předpokládat rozšíření do dalších zemí EU. 

3.1.16 Přílohy 

Povinnou relevantní přílohou tohoto projektu je pouze doklad o právní 

subjektivitě žadatele, v případě agentury Motiv P je to výpis z Obchodního rejstříku. 

3.2 Shrnutí kapitoly 3 

Třetí kapitola obsahuje již konkrétní podobu navrhovaného projektu. Na základě 

struktury formuláře Benefit7, v němž se žádosti o podporu z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost podávají, byly zpracovány veškeré podklady pro vyplnění 

žádosti. Projekt byl navržen na podporu dlouhodobě nezaměstnaných žen, rodičů na 

mateřské či rodičovské dovolené a žen začínajících podnikání.  
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zpracování vhodného projektu na spolufinancování 

z fondů Evropské unie pro agenturu Motiv P. Vzhledem k tomu, že agentura se 

specializuje na oblast lidských zdrojů, vybrala jsem výzvu, která byla vyhlášena v rámci 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z Evropského 

sociálního fondu. 

Bakalářská práce byla rozdělena do tří hlavních částí: teoretická východiska, 

analýza současné situace a návrh řešení. 

Teoretické část obsahuje popis evropských fondů a jejich rozdělení. Dále 

zahrnuje popis a rozdělení jednotlivých operačních programů, které Česká republika 

připravila v programovém období 2007 – 2013. Poslední část teoretické práce je 

zaměřena na pojmy důležité pro zpracování projektu financovaného z Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost. K této problematice existuje tzv. Desatero  OP 

LZZ, které obsahuje deset příruček určených pro žadatele i příjemce o dotaci 

z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Nejdůležitější pojmy z těchto 

příruček, potřebné pro zpracování projektu, jsem shrnula a vysvětlila právě v této 

poslední části teoretické práce. 

Druhá část bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku agentury Motiv P, 

pro kterou je téma dotací zpracováváno. Zjistila jsem, že projekty financované z ESF 

mají pro agenturu několik nesporných výhod. Z tohoto důvodu má agentura zájem 

získávat další granty. Dále jsem se v této částí zabývala  vypracováním matice SWOT 

připravovaného projektu. 

Poslední návrhová část práce obsahuje již konkrétní podobu navrhovaného 

projektu. Na základě struktury formuláře Benefit7, v němž se žádosti o podporu z OP 

LZZ podávají, byly zpracovány veškeré podklady pro vyplnění žádosti. Projekt je určen 

na podporu dlouhodobě nezaměstnaných žen, rodičů na mateřské či rodičovské 

dovolené a žen začínajících podnikání. Projekt má za cíl podpořit minimálně 132 osob. 

Zpracovanou žádost o poskytnutí podpory se agentura rozhodla předložit ke schválení.  
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