Operační program
Lidské zdroje
		 a zaměstnanost
Co je OP LZZ?
Jedná se o Operační program Lidské
zdroje a zaměstnanost, který je hlavním
prostředkem pro získávání finanční pomoci
z Evropského sociálního fondu. V rámci
tohoto programu můžete realizovat své projekty v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti v programovém období 2007 – 2013.

Jaké jsou cíle OP LZZ?
Globálním cílem OP LZZ pro období 20072013 je „Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU.“

Kde získat více informací
o OP LZZ?
Informace o Evropském sociálním fondu v
ČR a s ním spojenými operačními programy
získáte na oficiálních webových stránkách
www.esfcr.cz.

Podporujeme vaši
budoucnost
Na webových stránkách naleznete také Prováděcí dokument
OP LZZ, ve kterém jsou uvedeni potenciální žadatelé, cílové skupiny, podporované aktivity apod.
Dále je zde uveřejněno tzv. Desatero OP LZZ – tj. deset užitečných příruček, které Vás provedou jednotlivými tématy spojenými jak s přípravou projektu, tak i s jeho realizací.

Na koho se obrátit s dotazy ohledně
OP LZZ a ESF?
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor řízení pomoci z ESF
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz
tel.: +420 226 206 841-4
fax: +420 226 206 899
www.esfcr.cz

Specifické cíle OP LZZ:
1. Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů.
2. Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti.
3. Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených.
4. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb.
5. Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.

Co jsou prioritní osy OP LZZ?
OP LZZ obsahuje 6 prioritních os rozdělujících program na tematické logické celky, ty jsou dále konkretizovány
prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy aktivit mohou být v rámci příslušné prioritní osy
podpořeny a na jaké cílové skupiny zaměřeny. Jednotlivé prioritní osy OP LZZ jsou v souladu se specifickými cíli
programu. Šestá prioritní osa slouží pro technické zajištění programu.

Prioritní osa 1 – Adaptabilita

Adaptabilita je zaměřena na předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do rozvoje lidských zdrojů ze strany podniků a organizací, rozvoje odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců
a zaměstnavatelů, vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů a rozvoje specifických
služeb v oblasti zaměstnanosti, odborné přípravy a podpory zaměstnanců v souvislosti s restrukturalizací podniků
a odvětví.

Prioritní osa 2 – Aktivní politiky trhu práce

Aktivní politiky trhu práce jsou zaměřeny na zlepšení přístupu k zaměstnání, na trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání a na prevenci nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti
skupin znevýhodněných na trhu práce.

Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti

Sociální integrace a rovné příležitosti jsou zaměřeny především na pomoc osobám ohroženým sociálním
vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným. Zvláštní pozornost bude věnována příslušníkům romských
komunit a migrantům a dalším skupinám z odlišného sociokulturního prostředí.

Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby

Cíle této prioritní osy budou naplňovány prostřednictvím intervencí zaměřených na zvýšení institucionální
kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb.

Prioritní osa 5 – Mezinárodní spolupráce

Cílem této prioritní osy je přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů
a zaměstnanosti. Prostřednictvím mezinárodní spolupráce bude možné zvýšit dopad realizovaných projektů
a zefektivnit implementaci Evropského sociálního fondu na místní, regionální a národní úrovni díky zahrnutí zkušeností a odborných znalostí zahraničních partnerů, zvýšení efektivity vynaložených prostředků využitím již vynalezených řešení v zahraničí a umožnění mezinárodního srovnávání a šíření dobré praxe.

Žadateli oprávněnými žádat o finanční podporu v rámci OP LZZ mohou být jak fyzické, tak právnické osoby
splňující tyto podmínky:
• má sídlo / bydliště v České republice (v případě, že žadatel má sídlo v regionu Praha, musí prokázat, že projekt je
zaměřen na cílový region oprávněný v rámci OP LZZ),
• je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník.
Podrobnější informace získáte v Příručce pro žadatele a Prováděcím dokumentu OP LZZ.
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Kdo může žádat o finanční pomoc z ESF v rámci OP LZZ?

