Případové studie
Strategický cíl 1: Podpora souladu
nabídky a poptávky na trhu práce
Zpracováno s daty k 31. 12. 2018

Případová studie: Integrované řešení Zaměstnanost
A. Úvod
1. Identifikační údaje projektu/projektů
Název a číslo projektu /název OP

Žadatel:
Název ISg a opatření ISg

Celkové způsobilé výdaje
z toho dotace EU
WWW projektu
Termín realizace projektu
Název a číslo projektu /název OP

Žadatel:
Název ISg a opatření ISg

Celkové způsobilé výdaje
z toho dotace EU
WWW projektu
Termín realizace projektu
Název a číslo projektu /název OP
Žadatel:
Název ISg a opatření ISg

Celkové způsobilé výdaje
z toho dotace EU
WWW projektu
Termín realizace projektu

Akcelerátor romské zaměstnanosti, odborné
vzdělanosti a podnikatelské činnosti v ITI
Olomoucké aglomerace
SERENDIPITY z.s.
Strategie ITI Olomoucká aglomerace; 1.2.1
Podpora začlenění osob ohrožených
dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce
22 483 746 Kč
19 111 184,10 Kč
Projekt v přípravě
7/2019 – 6/2022
Komu se nelení, tomu se zelení!(podpora
začlenění osob ohrožených dlouhodobou
nezaměstnaností na trh práce)
Ecce Homo Šternberk, z.s.
Strategie ITI Olomoucká aglomerace; 1.2.1
Podpora
začlenění
osob
ohrožených
dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce
24 924 060 Kč
21 185 451 Kč
http://komuseneleni.cz/
1/2019 – 12/2021
Komu se nelení, tomu se zelení II.
Ecce Homo Šternberk, z.s.
Strategie ITI Olomoucká aglomerace; 1.2.1
Podpora
začlenění
osob
ohrožených
dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce
5 926 875 Kč
5 037 844 Kč
Projekt v přípravě
1/2022 – 12/2022

2. Důvod a způsob výběru projektu/integrovaného řešení zpracovaného do podoby případové
studie
Důvodem výběru a zařazení projektů do případové studie je problém Olomoucké aglomerace
s nárůstem počtu dlouhodobě nezaměstnaných a nárůstem nezaměstnanosti mezi absolventy,
nedostatkem kvalifikované pracovní síly a nespokojenosti s kvalitou absolventů středních škol.
V Olomoucké aglomeraci se opakovaně objevují vyjádření a nespokojenost místních firem s kvalitou
vzdělání absolventů středních škol. Další ohroženou skupinou jsou lidé ve věku nad 50 let, jejichž
diskriminace na trhu práce v řadě případů přetrvává. Na tyto cílové skupiny se zaměřuje projekt
„Komu se nelení, tomu se zelení! (podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou
nezaměstnaností na trh práce)“, jež řeší problém nezaměstnaných osob, které nemají pracovní
návyky, zvykají si na pobyt na úřadě práce, stávají se stálými příjemci soc. dávek apod. Projekt řeší

také problém s nedostatkem kvalifikované pracovní síly ve výrobní sféře a ve službách. Na tento
projekt navazuje „Komu se nelení, tomu se zelení II“, který pokračuje v nastavených klíčových
aktivitách. Dalším významným projektem v rámci potřeb Olomoucké aglomerace je projekt
„Akcelerátor romské zaměstnanosti, odborné vzdělanosti a podnikatelské činnosti v ITI Olomoucké
aglomerace“, který řeší aktuální potřebu zaměstnanosti a podnikání Romů v aglomeraci dané ze
strany vybraných zaměstnavatelů jako STRABAG, Vojenské lesy a statky, Technické služby Olomouc,
Lesy ČR apod. Realizací projektu dojde mimo jiné ke zvýšení životní úrovně a vzdělanosti Romů,
úspoře veřejných prostředků v podobě úspory na vyplácení podpor, motivaci mládeže k volbě
povolání a vzdělávání atd.

3. Metodologie zpracování případové studie
Pro zpracování případové studie byla použita metoda desk-research s využitím dat z monitorovacího
systému MS2014+, aplikace nositele ITI OA, místního tisku a telefonických hovorů s předkladateli
projektů.

B. Výchozí situace – popis problému
Ekonomická aktivita obyvatelstva stejně jako (ne)zaměstnanost patří mezi charakteristiky mající vliv
na hospodářskou a sociální soudržnost regionu. Olomoucká aglomerace v letech 2009 a 2010
vykazovala vysokou nezaměstnanost kvůli ekonomickým potížím zapříčiněnými světovou
hospodářskou krizí. V důsledku toho došlo k masovému propouštění z důvodu výrazného poklesu
zakázek. Největší nezaměstnanost je pravidelně zaznamenávána na okrajích aglomerace – v severní
části na Uničovsku a Moravskoberounsku, na západě na Konicku, na jihu na Kojetínsku a ve východní
části na Lipnicku. Vysoká míra nezaměstnanosti je také registrována na Přerovsku. Do roku 2016
došlo k výraznému zvýšení zaměstnanosti v Olomoucké aglomeraci, která i nadále vykazuje zvyšující
se tendenci. I přesto tento pozitivní trend existují na trhu práce tzv. osoby znevýhodněné na trhu
práce, které vykazují zvýšenou míru nezaměstnanosti. Jednou z nich jsou osoby mladší 25 let.
Negativním dopadem nezaměstnanosti této skupiny je možnost sociálního ohrožení, lidé této skupiny
nemají pracovní návyky, zvyknou si na příjem bez vlastní aktivity (rodiče, sociální dávky), mohou se
začlenit do různých rizikových skupin (drogy, sekty, kriminalita). Dlouhodobě není pokrytá poptávka
po kvalifikovaných soustružnících, svářečích, zámečnících a dalších specializacích. Ze strategie ITI OA
také vyplývá fakt, že zaměstnavatelé nejsou spokojeni s kvalitou a připraveností absolventů na
budoucí povolání. Z hlediska věkové struktury jsou nejproblematičtější nejmladší věkové kategorie
(zejména kategorie do 25 let) Dalším negativem na trhu práce je dlouhodobá nezaměstnanost, tj.
delší než 12 měsíců. Na základě těchto skutečností byl stanoven strategický cíl Strategie ITI OA č. 1:
Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce, specifický cíl 1.2 Rozvoj kompetencí
zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání a opatření 1.2.1 Podpora začlenění osob ohrožených
dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce.

C. Popis integrovaného řešení v rámci ISg
1. Význam projektu/projektů na naplnění specifického cíle integrované strategie
Vybrané projekty povedou ke splnění strategického cíle č. 1 integrované strategie ITI Olomoucké
aglomerace. Nezaměstnanost ohrožených osob na trhu práce je třeba podporovat a zabránit tak
sociálnímu vyloučení vybraných cílových skupin. Přínosem realizace projektů budou poradenské
aktivity vedoucí k uplatňování na trhu práce, kvalifikace, které jsou poptávány na trhu práce,
začlenění uchazečů o zaměstnání na trh práce, tvorba nových pracovních míst a zvýšení
zaměstnanosti.

2. Vazba na další projekty/opatření ISg (související významné integrující projekty; mimo výše
uvedené) ve struktuře:
Název a číslo projektu /název OP
Žadatel:
Název ISg a opatření ISg
Celkové způsobilé výdaje
z toho dotace EU
WWW projektu
Termín realizace projektu
Název a číslo projektu /název OP
Žadatel:
Název ISg a opatření ISg
Celkové způsobilé výdaje
z toho dotace EU
WWW projektu
Termín realizace projektu
Název a číslo projektu /název OP
Žadatel:
Název ISg a opatření ISg
Celkové způsobilé výdaje
z toho dotace EU
WWW projektu
Termín realizace projektu
Název a číslo projektu /název OP
Žadatel:
Název ISg a opatření ISg

Celkové způsobilé výdaje
z toho dotace EU
WWW projektu
Termín realizace projektu
Název a číslo projektu /název OP
Žadatel:
Název ISg a opatření ISg

Rozvoj společnosti NAPO MORAVA
s.r.o./OPPIK
NAPO MORAVA s.r.o.
Strategie ITI Olomoucká aglomerace; 1.3.1
Poradenství pro malé a střední podniky
22 222 222 Kč
10 000 000 Kč
1/2018 – 12/2020
Modernizace výroby přírodní a bio kosmetiky VIVACO/OPPIK
VIVACO s.r.o.
Strategie ITI Olomoucká aglomerace; 1.3.1
Poradenství pro malé a střední podniky
7 400 000 Kč
3 330 000 Kč
10/2017 – 12/2019
Revitalizace brownfieldu pro potřeby
společnosti Profi-tisk group s.r.o. /OPPIK
Profi-tisk group s.r.o.
Strategie ITI Olomoucká aglomerace; 1.4.1
Revitalizace brownfieldů
32 000 000 Kč
11 200 000 Kč
5/2018 – 10/2021
Pořízení techniky pro odbornou výuku s IT
podporou pro SOŠLaS Šternberk/IROP
Střední odborná škola lesnická a strojírenská
Šternberk
Strategie ITI Olomoucká aglomerace; 1.1.3
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a
vyšších odborných škol
3 100 000 Kč
2 635 000 Kč
http://www.sou-stbk.cz/dokumenty/
1/2018 – 11/2018
Smíšená stezka ul. Olomoucká - I. ETAPA/IROP
Smíšená stezka ul. Olomoucká - II.ETAPA/IROP
Město Šternberk
Strategie ITI Olomoucká aglomerace; 3.1.2
Výstavba a rekonstrukce cyklistické

Celkové způsobilé výdaje
z toho dotace EU
WWW projektu
Termín realizace projektu
Název a číslo projektu /název OP
Žadatel:
Název ISg a opatření ISg

Celkové způsobilé výdaje
z toho dotace EU
WWW projektu
Termín realizace projektu

Název a číslo projektu /název OP

Žadatel:
Název ISg a opatření ISg

Celkové způsobilé výdaje
z toho dotace EU
WWW projektu
Termín realizace projektu
Název a číslo projektu /název OP

Žadatel:
Název ISg a opatření ISg

Celkové způsobilé výdaje
z toho dotace EU
WWW projektu
Termín realizace projektu
Název a číslo projektu /název OP
Žadatel:

infrastruktury
15 425 530 Kč
13 111 700 Kč
7/2017–5/2021
Holice-Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů,
cyklostezka/IROP
Město Olomouc
Strategie ITI Olomoucká aglomerace; 3.1.2
Výstavba a rekonstrukce cyklistické
infrastruktury
43 394 000 Kč
36 884 900 Kč
4/2018–12/2018

Tramvajové tratě/OPD
- 1. Máje
- 8. Května
- II. etapa – Nové sady – Povel a Odstavy
tramvají jeremenkova
Statutární město Olomouc
Strategie ITI Olomoucká aglomerace; 3.1.3
Výstavba a modernizace infrastruktury systémů
městské a příměstské dopravy na drážním
principu
836 029 737 Kč
710 625 277 Kč
4/2017–11/2022
Projekty DPMO a.s./OPD
– měnírna Fibichova
- Měnírna Jih
- měrnírna Západ
Dopravní podnik města Olomouce a.s.
Strategie ITI Olomoucká aglomerace; 3.1.3
Výstavba a modernizace infrastruktury systémů
městské a příměstské dopravy na drážním
principu
128 858 593 Kč
114 597 751 Kč
12/2017–6/2022
Telematické systémy pro veřejné parkovací
plochy města Přerova/OPD
Město Přerov

Název ISg a opatření ISg

Celkové způsobilé výdaje
z toho dotace EU
WWW projektu
Termín realizace projektu
Název a číslo projektu /název OP

Žadatel:
Název ISg a opatření ISg
Celkové způsobilé výdaje
z toho dotace EU
WWW projektu
Termín realizace projektu
Název a číslo projektu /název OP
Žadatel:
Název ISg a opatření ISg

Celkové způsobilé výdaje
z toho dotace EU
WWW projektu
Termín realizace projektu

Strategie ITI Olomoucká aglomerace; 3.1.5
Rozvoj systémů a služeb pro řízení a
optimalizaci dopravy
14 365 753 Kč
12 210 890,05 Kč
10/2016–12/2019
Nákup modernizovaných tramvají pro
MHD/IROP
Nákup oboustranné tramvaje pro tramvajovou
trať na Nové Sady/IROP
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Strategie ITI Olomoucká aglomerace; 3.1.7
Pořízení vozidel pro přepravu osob
65 371 000 Kč
55 565 350 Kč
1/2017–6/2018
Dopravní řídící ústředna Olomouc
Statutární město Olomouc
Strategie ITI Olomoucká aglomerace; 3.1.5
Rozvoj systémů a služeb pro řízení a
optimalizaci dopravy
35 000 000 Kč
29 750 000 Kč
9/2017–8/2018

3. Popis integrovanosti (za použití koincidenční matice z integrované strategie)
Vybrané projekty v oblasti zaměstnanosti přispějí ke snížení nezaměstnanosti v rámci Olomoucké
aglomerace. Na základě této skutečnosti dojde ke splnění stanovených strategických a specifických
cílů strategie ITI OA.
Díky realizaci projektů z oblasti zaměstnanosti dojde ke zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny, k její
dlouhodobé udržitelnosti, předcházení absence pracovních návyků u cílové skupiny. Dalším důležitým
prvkem projektů je podpora vyšší aktivizace a motivace u cílové skupiny, tak aby došlo k zabránění
jejich skepse z nemožnosti najít pracovní uplatnění a pocitu frustrace z budoucnosti.
Integrací projektů na projekt Střední odborné školy dojde ke spolupráci v rámci oslovení a zapojení
cílové skupiny a střední škola jako vzdělávací instituce bude v rámci implementace projektů
poskytovat a realizovat rekvalifikace cílové skupiny.
V rámci implementace projektů prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost dojde k podpoře podnikání malých a středních podniků. Díky tomu dojde
k vytvoření nových pracovních míst, které budou obsazovány ve spolupráci s organizacemi realizující
projekty z OPZ.
Tímto dojde k prevenci možných sociálně patologických jevů vznikajících v souvislosti zejména
s dlouhodobou nezaměstnaností cílové skupiny na území Olomoucké aglomerace ve vybraných ORP.

Projekty, které spadají pod strategický cíl 1, jsou realizovány prostřednictvím opatření, které mají
mezi sebou silnou vazbu v rámci koincidenční matice Strategie ITI OA. Jedná se o opatření:


1.2.1 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce



1.1.3 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol



1.3.1 Poradenství pro malé a střední podniky

Na podporu oboru velmi pozitivně působí i projekty zaměřující se na dostupnost pracovní síly. Ať už
na poli dojížďky do zaměstnání. Cílem realizace těchto projektů je zvýšení mobility a zkvalitnění
infrastruktury, a to s ohledem na podporu strategického cíle 1 : Podpora souladu nabídky a poptávky
na trhu práce.
Projekty, které spadají pod strategický cíl 1 a 3, jsou realizovány prostřednictvím opatření, které mají
slabou vazbu na opatření ze strategického cíle 1 v rámci koincidenční matice Strategie ITI OA. Jedná
se o opatření:


1.4.1 Revitalizace brownfieldů



3.1.2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury



3.1.3 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na
drážním principu



3.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy



3.1.7 Pořízení vozidel pro přepravu osob

D. Cíl projektu/ů (příp. očekávaný výsledek)
Zmíněné projekty z OPZ, OPPIK a IROP mají jeden společný cíl, jímž je zvýšení zaměstnanosti
vybraných ohroženýzch skupin na trhu práce v Olomoucké aglomeracii. Dopadem bude zvýšení
odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců, posílení souladu kvalifikační úrovně
pracovní síly s požadavky trhu práce, což pozitivně ovlivní udržení vysoké míry zaměstnanosti
v aglomeraci. Na základě toho dojde ke zvýšení ekonomické výkonnosti aglomerace. Níže jsou
uvedeny konkrétní cíle vybraných projektů.
Akcelerátor romské zaměstnanosti, odborné vzdělanosti a podnikatelské činnosti v ITI Olomoucké
aglomerace
Realizace projektu zvýší míru zaměstnanosti až o 180 podpořených nízkokvalifikovaných a
znevýhodněných romských osob v Olomoucké aglomeraci, a to u STRABAG a.s., Vojenské lesy a
statky, Lesy ČR s.p. a dalších společností formou pracovního poměru či jako OSVČ. Projekt očekává
zvýšení životné úrovně a vzdělanosti Romů, snížení jejich negativních sociálních jevů, motivaci
mládeže k volbě povolání a vzdělávání a další pozitivní změny.
Komu se nelení, tomu se zelení!(podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou
nezaměstnaností na trh práce)
Cílem projektu je aktivizace ekonomicky neaktivních osob, vyšší participace mladých osob na trhu
práce v aglomeraci. Prostřednictvím rozšíření kompetencí a kvalifikace cílové skupiny, potřebných
pracovních návyků a zkušeností, a zvýšením motivace by mělo vést ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu
práce prostřednictvím zaměstnání nebo i vlastním podnikání. Tím dojde ke snížení míry
nezaměstnanosti osob.
Komu se nelení, tomu se zelení II.
Projekt navazuje na aktivity předchozího projektu Komu se nelení, tomu se zelení!(podpora začlenění
osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce). Realizátor pokračuje v nastavených

aktivitách na základě analýzy trhu práce, a to že je stále relativně vysoký počet nezaměstnaných
osob.
Pořízení techniky pro odbornou výuku s IT podporou pro SOŠLaS Šternberk/IROP
Pořízením nové techniky dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotního učení, včetně odborné přípravy pro získání dovedností žáků Střední odborné školy
lesnické a strojírenské Šternberk. Výsledkem modernizace technického vybavení školy určeného pro
výuku i odbornou přípravu žáků střední školy bude mimo jiné zvýšení zájmu o technické a řemeslné
obory.
Rozvoj společnosti NAPO MORAVA s.r.o./OPPIK
Realizací projektu dojde k rozšíření stávající výrobní kapacity, společnost se nově zaměří na vyvíjené
produkty, které znamenají vyšší přidanou hodnotu a tedy i lepší postavení na trhu. Díky pořízení
nových CNC obráběcích strojů dojde k vytvoření minimálně dvou nových pracovních pracovních míst,
předpokládá se zvýšení tržeb v prvním roce po ukončení projektu o min. 10 % vůči roku 2016.
Modernizace výroby přírodní a bio kosmetiky - VIVACO/OPPIK
Cílem projektu je vybudování nové moderní haly, vybavenou nejmodernější výrobní technologií
zamšřenou na výrobu certifikované přírodní a bio kosmetiky, která umožní šetrně zrpacovat přírodní
suroviny a vyrábět kosmetické produkty s minimem konzervačních a jiných chemických látek. Dojde
ke zvýšení výrobní kapacity, efektivity a ekonomiky výroby a tvorbě nových pracovních míst.
Revitalizace brownfieldu pro potřeby společnosti Profi-tisk group s.r.o. /OPPIK
Dojde k rekonstrukci dvou objektů (skleník, skladovací prostory) a demolici šesti zastaralých a
nevyužívaných budov a následná výstavba nové výrobní haly a úpravy okolních ploch. Revitalizací
brownfieldu bude moci společnost přijímat nové zaměstnance, nová pracovní místa budou moci
obsadit také absolventi přicházející na trh práce.
Smíšená stezka ul. Olomoucká - I. ETAPA, Smíšená stezka ul. Olomoucká - II.ETAPA
Cílem projektu překládaného městem Šternberk je zvýšení bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy v
zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a také zajištění dopravní dostupnosti do
zaměstnání, škol a za službami. Zlepšením možnosti dojíždění do zaměstnání k jednomu z
nejvýznamnějších zaměstnavatelů ve městě (EXCALIBUR AMRY spol. s r.o.) a tím zvýšení podílu
nemotorové dopravy do zaměstnání. Dojde také ke zvýšením bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy.
Holice-Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů, cyklostezka/IROP
Vybudováním nové cyklostezky v lokalitě Holice – Nový Svět v Olomouci dojde ke zvýšení bezpečnosti
dopravy a cyklodopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a zajištění dopravní
dostupnosti do zaměstnání v rámci místních částí Holice a Nový Svět. Cyklostezka pro cyklisty a
chodce bude vybudována v celkové délce 1,626 km.
Projekty DPMO a.s. - měnírna Fibichova, Jih a Západ; Nákup modernizovaných tramvají pro MHD,
Nákup oboustranné tramvaje pro tramvajovou trať Nové Sady
Projekty Statutárního města Olomouce tramvajové tratě - 1. Máje, 8. Května, II. etapa – Nové sady
– Povel a odstavy tramvají Jeremenkova
Realizací projektů dojde k zajištění provozuschopnosti tramvajové dopravy ve městě a tím ke zvýšení
kvality a posílení konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy vůči individuální automobilové
dopravě.
Realizace
projektu
přispěje
k
naplňování
vize
atraktivní
a konkurenceschopné aglomerace prostřednictvím rozvoje infrastruktury veřejné dopravy sloužící
pro dojížďku za vzděláním, do zaměstnání a za službami. Budou tak vytvořeny funkční, bezpečné a
ekonomické podmínky pro přemisťování osob v rámci aglomerace. Realizace projektu rovněž přispěje

ke snížení zátěže na životní prostředí, neboť může přispět ke zmírnění intenzity individuální
automobilové dopravy ve městě.
Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova/OPD
Kvůli současné negativní dopravní situací na pozemních komunikacích se město Přerov plánuje
vybavit parkovací plochy v centru města vhodným systémem ITS a tím zvýšit kvalitu dopravní
obslužnosti a parkování. Zavedení ITS může vést ke zlepšení mobility ve městě, přičemž bude
dosaženo snížení dopravního přetížení, emisí (CO2, NO2 a PM10) a spotřeby energie, mimo jiné
prostřednictvím podpory udržitelnějších způsobů dopravy. Systémy ITS umožní také zvýšit komfort a
bezpečnost dopravy, využít kapacity dopravní infrastruktury a také zvýšit informovanost účastníků
dopravního provozu v reálném čase nejen v běžných, ale zejména v mimořádných situacích.
Dopravní řídící ústředna Olomouc/OPD
Cílem projektu je vybudování nové Dopravní řídící ústředny která bude zapadat do koncepce
Jednotného systému dopravních informací České republiky. Dojde tak ke zlešení mobility ve městě a
snížení dopravního přetížení, zlepšení řízení dopravního provozu včetně mimořádných situací, snížení
nehodovosti a zátěže na životní prostředí.

E. Popis realizovaných aktivit, zapojení cílových skupin (včetně jejich kvantifikace)
Lze konstatovat, že vybrané projekty v rámci opatření 1.2.1 mají srovnatelné zaměření klíčových
aktivit. Jsou jimi poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, kdy jsou
oslovováni účastníci, dochází ke skupinovým ale i individuálním setkávání. Motivační aktivity jsou
také nedílnou součástí projektů, díky nimž se aktivizují osoby cílové skupiny do zapojení se do
projektu a následně k získání zaměstnání. Realizátoři projektů vytváří v rámci klíčových aktivit pro
zúčastněné osoby nabídku rekvalifikačních kurzů (řemeslnické pozice, kompetence pro
podnikatelskou činnost, řidiče a další profese). Po ukončení rekvalifikací jsou osoby cílových skupin
zařazeni na uvolněné/vytvořené pracovní pozice, čímž dochází ke splnění opatření 1.2.1 Podpora
začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce.
V rámci implementace strategického cíle 1, opatření 1.2.1 jsou cílové skupiny vybraných projektů
následující:


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



Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let



Osoby s nízkou úrovní kvalifikace



Národnostní menšiny



Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců

V rámci implementace strategického cíle 1, opatření 1.1.3 jsou cílové skupiny:


Žáci (studenti) – učební obor: lesní mechanizátor, obráběč kovů, opravář lesnických strojů,
opravář motorových vozidel, mechanik



Osoby ohrožené sociálním vyloučením (sociální případy, finanční situace rodičů je slabá)



Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami (dislektici, dysgrafici, diskalkulici, žáci ohrožení
školním neúspěchem



Pedagogičtí pracovníci

V rámci implementace strategického cíle 1, opatření 1.3.1 jsou cílové skupiny:



Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku

V rámci implementace strategického cíle 1, opatření 1.4.1 jsou cílové skupiny:


Fyzické i právnické osoby dle výzvy ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118.

V rámci implementace strategického cíle 3 jsou cílové skupiny:


Uživatelé veřejné dopravy



Obyvatelé



Osoby dojíždějící za prací, vzděláním a službami



Turisté a návštěvníci města



Uživatelé silniční dopravy



Cyklisté

Kvantifikace cílových skupin viz bod H.

F. Popis řešených problémů při realizaci projektu
Kromě drobných technických problémů v systému ISKP14+ nebyly zaznamenány žádné zásadnější
problémy při realizaci projektů.

G. Výstupy/produkty, výsledky a klíčové faktory jejich dosažení
Realizátoři projektů se budou podílet na snížení nezaměstnanosti Olomoucké aglomerace uchazečů a
zájemců o zaměstnání a neaktivních osob mladší 25 let a osob ve věku 50 a více let. Díky svým
aktivitám vytvoří nová pracovní místa, zvýší aktivizaci a motivaci k práci neaktivních osob, zvýší
připravenost k zaměstnání a podnikání až 180 Romů, sníží napětí mezi majoritou a romskou
komunitou, sníží negativní sociální jevy u Romů a podobně. Realizací projektů zaměřených na
zaměstnanost dojde k získání pracovních návyků a zkušeností a zároveň bude preventivně působit
proti sociálnímu vyloučení.

H. Zhodnocení plnění indikátorů výstupu/výsledku (Národního číselníku indikátorů),
případně individuálně zvolených indikátorů
Realizací vybraných projektů dojde ke snížení nezaměstnanosti v rámci Olomoucké aglomerace. Za
více než 45 milionů korun bude podpořeno 610 účastníků vybraných cílových skupin, z nichž 450
získá kvalifikaci po ukončení své účasti v projektu. Stanovené indikátory přispějí k naplnění
stanovených cílů integrované strategie.

I. Závěr - zhodnocení naplnění cílů projektu
Realizace projektů povede k naplnění strategického cíle 1 Podpora souladu nabídky a poptávky na
trhu práce, specifického cíle 1.2 Rozvoj kompetencí zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, opatření
1.2.1 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce. Realizace
těchto projektů přispěje k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce, k získání pracovních návyků a
zkušeností a zároveň bude preventivně působit proti sociálnímu vyloučení. Současně bude podpořen
přechod studentů na trh práce a také se sníží míra nezaměstnanosti absolventů. Pozitivní dopad u

tohoto opatření se očekává i v případě MSP, především v případě spolupráce MSP a středoškolských
institucí.

J. Zhodnocení dopadu projektu/integrovaného řešení (ve vazbě na část C)
Dopadem realizace projektů bude především zvýšení motivace účastníků projektů o získání
zaměstnání, zvýšení kompetencí a kvalit u účastníků, změna čí zisk příslušné kvalifikace nebo praxe,
která je v souladu s potřebami trhu práce Olomoucké aglomerace. Někteří účastníci projektu získají
kompetence pro podnikatelskou činnost, čímž dojde k rozvoji podnikatelského prostředí
v Olomoucké aglomeraci. Dopadem/cílem realizace projektů je zvýšení odborné úrovně znalostí,
dovedností a kompetence účastníků, posílení souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky
trhu práce, což pozitivně ovlivní zvýšení míry zaměstnanosti v aglomeraci.

K. Vizualizace změny

Výchozí situace

Výsledky

Oblast kontroly

Současný stav

Vstupy

Aktivity

Výstupy

Efekty

Dopad

Vysoká
nezaměstnanost
na Přerovsku a
Moravskoberounsku

1. Akcelerátor romské zaměstnanosti,
odborné vzdělanosti a podnikatelské
činnosti v ITI Olomoucké aglomerace
CZV 22 mil. Kč, realizace 2019–2020
2. Komu se nelení, tomu se
zelení!(podpora začlenění osob
ohrožených dlouhodobou
nezaměstnaností na trh práce)
CZV 24 mil. Kč, realizace 2019–2021
3. Komu se nelení, tomu se zelení II.
CZV 5,9 mil. Kč, realizace 2022
4. Rozvoj společnosti NAPO MORAVA
s.r.o.
CZV 22 mil. Kč, realizace 2018–2020
5. Modernizace výroby přírodní a bio
kosmetiky – VIVACO
CZV 7,4 mil. Kč, realizace 2017–2019
6. Revitalizace brownfieldu pro potřeby
společnosti Profi-tisk group s.r.o.
CZV 32 mil. Kč, realizace 2018–2021
7. Pořízení techniky pro odbornou
výuku s IT podporou pro SOŠLaS
Šternberk
CZV 3,1 mil. Kč, realizace 2018
8. Smíšená stezka ul. Olomoucká – I. a
II. Etapa
CZV 15 mil. Kč, realizace 2017–2021
9. Holice-Nový Svět, průmyslová zóna
Šlechtitelů, cyklostezka
CZV 43 mil. Kč, realizace 2018
10. Rozvoj infrastruktury Olomouc
CZV 1 mld. Kč
Reaizace 2016–2022
11. Telematické systémy pro veřejné
parkovací plochy města Přerova
CZV 14 mil. Kč, realizace

Vytvoření nových
pracovních míst

Celkový počet účastníků –
610
Účastníci, kteří získali
kvalifikaci po ukončení své
účasti – 450

Tvorba nových
pracovních
míst

Rozvoj
dovedností
/kompetencí
potřebných pro
vstup/návrat na
trh práce

Za více než 45
mil. Kč bude
podpořeno 610
účastníků
vybraných
cílových skupin,
z nichž 450 získá
kvalifikaci po
ukončení své
účasti v projektu

Podpora aktivit
k získání
pracovních
návyků a
zkušeností

Počet vytvořených
pracovních míst – 8

Zlepšení
pracovních
návyků a
zkušeností

Podpora
zvýšení
zaměstnatelno
sti

Zvýšení počtu
kvalifikované
pracovní síly

Zvýšení
odborné
úrovně
znalostí,
dovedností a
kompetencí
zaměstnanců

Sociální vyloučení
vybraných
cílových skupin
Nedostatečné
pracovní návyky a
zkušenosti osob
mladší 25 let
Nedostatek
kvalifikované
pracovní síly
(řemeslníci,
svářeči, zámečníci
apod.).
Zastaralé
technologické
vybavení firem a
vzdělávacích
institucí
Rostoucí
individuální
motorismus
Zhoršující se
bezpečnost pro
cyklisty na silnicích

Zvýšení počtu
rekvalifikovaných
osob
Rozšíření
výrobních
možností
prostřednictvím
pořízením nových
technologií
Pořízení techniky
pro vzdělávání a
celoživotní učení
Výstavba a
modernizace
cyklostezek
významných při
dojížďce za prací,
do škol a za
službami
Rozvoj
udržitelných
forem dopravy

Zvýšení zaměstnanosti v
podporovaných podnicích
–8

Počet nově vytvořených
pracovních míst – ženy - 3
Počet instalovaných
technologií – 7
Kapacita podporovaných
zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení - 138
Počet podpořených
vzdělávacích zařízení – 1
Délka nově vybudovaných
cyklostezek a cyklotras –
2,815
Počet parkovacích míst
pro jízdní kola – 25
Počet zařízení a služeb ITS
–2
Rozšířené,
zrekonstruované nebo
nově vybudované
kapacity bez záboru
zemědělského půdního
fondu - 1509,89
Počet osob přepravených
veřejnou dopravou –
123 140

Zvýšení
konkurencescho
pnosti firem,
lepší postavení
na trhu
Možnost
přijmout nové
zaměstnance
Zvýšení
bezpečnosti
Zajištění
dopravní
dostupnosti
práce, služeb
a vzdělávání

Podpora
poradenských
aktivit
vedoucích
k uplatnění na
trhu práce

Posílení
souladu
kvalifikační
úrovně
pracovní síly
s požadavky
trhu práce
Zajištění
kvalitní
infrastruktury
Zlepšení
mobility v
rámci
aglomerace

Specifický cíl
oblasti podpory
(OP)
SC 1.1.1: OPZ
Zvýšit
zaměstnanost
podpořených
osob, zejména
starších, nízkokvalifikovaných a
znevýhodněných
SC 1.2: IROP
Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy
SC 2.1 OPPIK
Zvýšit
konkurenceschopn
ost začínajících
a rozvojových MSP
SC 2.3: OPD
Zlepšení řízení
dopravního
provozu a
zvyšování
bezpečnosti
dopravního
provozu
SC 2.3: OPPIK
Zvýšit využitelnost
infrastruktury pro
Podnikání
SC 2.4: IROP
Zvýšení kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a
celoživotní učení

