Výzva č. 31 nositele ITI OA
Podpora začlenění osob ohrožených
dlouhodobou nezaměstnaností na trh
práce
23. 5. 2018
Dotační příležitosti pro obce z MPSV

Co je ITI?

Strategické cíle
SC1: Podpora
souladu nabídky a
poptávky na trhu
práce


Alokace:
1 077 445 000 Kč

SC2: Tvorba
podmínek pro rozvoj
znalostní ekonomiky


Alokace:
1 220 600 000 Kč

SC3: Rozvoj
infrastruktury,
zlepšení kvality života


115 345 000 Kč - Operační program
zaměstnanost
www.olomoucka-aglomerace.eu

Alokace:
2 314 741 000 Kč

Představení výzvy č. 31
 navazuje na výzvu ŘO 03_16_045 – ITI
 datum ukončení výzvy: 1. 10. 2018, průběžná výzva
 datum ukončení realizace: 31. 12. 2022 (max. 36
měsíců)
 alokace: ESF – 79 061 959 Kč (85 %)
SR – max. 13 952 110 Kč (0-15 %)
 výše CZV: 5-25 mil. Kč
 oprávnění žadatelé:





Obce a jimi zřizované organizace
Dobrovolné svazky obcí
Vzdělávací a poradenské instituce
Nestátní neziskové organizace

Představení výzvy č. 31
 cílová skupina:

 Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve
věku 50 a více let
 Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší
25 let (vč. studentů posledních ročníků SŠ a VŠ)

 podporované aktivity:

 poradenské a informační činnosti a programy v oblasti
zaměstnávání;
 bilanční a pracovní diagnostika;
 motivační aktivity;
 rekvalifikace;
 rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího
uplatnění na trhu práce;
 podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na
uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových
pracovních míst;
 podpora flexibilních forem zaměstnání.

Představení výzvy č. 31


nepodporované aktivity:
 vzdělávání členů realizačního týmu či zaměstnavatelů;
 volnočasové aktivity pro cílovou skupinu;
 obecná výuka cizích jazyků;
 zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení
zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo
fyzickou osobu;
 zahraniční stáže.



povinné přílohy:
 Plná moc opravňující k jednání jménem žadatele
 Doklady o právní subjektivitě předkladatele
 Čestné prohlášení k ověření administrativní, finanční a
provozní kapacity předkladatele
 Analýza cílové skupiny a popis zkušeností předkladatele
projektu s cílovou skupinou
 Popis klíčových aktivit
 Položkový rozpočet projektu

Představení výzvy č. 31
Další specifika výzvy:
 Sídlo žadatele
- Min. 60 % žadatele a partnerů (v případě zapojení partnera/ů)
má sídlo na území Olomoucké aglomerace. V případě projektu
bez partnera/ů má žadatel sídlo na území Olomoucké
aglomerace.
 Integrovanost
- S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně
souvisí minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením
ŘV ITI OA, který zapadá do silných vazeb a vybrané slabé vazby
koincidenční matice Strategie ITI OA.
 Povinná konzultace
- Předkladatel je povinen projektový záměr osobně konzultovat
před jeho finalizací ve webové aplikaci s nositelem ITI OA.
 Platnost vyjádření ŘV
- 90 kalendářních dnů od konání ŘV ITI

Jak podat žádost









Vyhlášení výzvy řídicího orgánu (ŘO) OPZ
Vyhlášení výzvy nositele ITI – výzva je zveřejněna na
webu ITI OA, úřední desce magistrátu města Olomouce a
webových stránkách www.dotaceeu.cz
Předložení projektového záměru do výzvy nositele ITI http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/ (→vytvořit nový
projektový záměr), žadatel se řídí výzvou nositele ITI
(informace, které nejsou specifikovány ve výzvě nositele,
vycházejí z výzvy ŘO)
Prezentace záměru na pracovní skupině ŘV ITI
Jednání Řídicího výboru ITI – Vyjádření o ne/souladu
projektového záměru s integrovanou strategií
Předložení plné žádosti o podporu do výzvy ŘO OPZ v IS
KP14+ – vyjádření je povinnou přílohou, žadatel vychází
z výzvy ŘO a respektuje specifika výzvy nositele

Strategie ITI Olomoucké aglomerace
Ing. et Ing. Jitka Gregorová
tematická koordinátorka ITI Olomoucké aglomerace
Magistrát města Olomouce
Odbor evropských projektů
oddělení neinvestičních projektů
Palackého 14 | 779 11 Olomouc
tel.: +420 588 488 685 | mobil: +420 731 695 498
e-mail: jitka.gregorova@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Děkuji za pozornost.

www.olomoucka-aglomerace.eu

