TEMATICKÁ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA
k fokusní skupině č. 15
„Vhodné zaměření nové výzvy v oblasti podpory 1.1 Posilování sociálního dialogu a kapacit
sociálních partnerů“

Zadavatel:
Řešitel:

MPSV ČR
RegioPartner, s.r.o.
Termín a místo konání

24. 5. 2012, 14:00 - 17:00
Technický a zkušební ústav stavební
Prosecká 811/76a, Praha
Personální zajištění FS
Moderátorka:
Zapisovatel:

Lucie Bučinová
Vladan Hruška
Cíl fokusní skupiny

Cílem fokusní skupiny bylo prostřednictvím diskuse o předchozích výzvách a vhodném
zaměření nové výzvy v oblasti podpory 1.1 – Posilování sociálního dialogu a kapacit sociálních
partnerů podpořit přenos zkušeností mezi realizátory projektů a Řídicím orgánem OP LZZ,
zintenzivnit komunikaci mezi lidmi, kteří se zabývají prací s cílovými skupinami v rámci
OP LZZ a zvýšit účelnost a efektivitu pomoci oblasti podpory 1.1 OP LZZ.
Seznam oslovených osob
Bohumír Dufek (dufek.bohumir@ospzv-aso.cz) – Asociace samostatných odborů
Jaroslav Pejša (jaroslav.pejsa@osz.org) – Asociace samostatných odborů
Magda Purkrábková (info@askpcr.cz) – Asociace sklářského a keramického průmyslu
Stanislav Adamec (ela@electroindustry.cz) – Českomoravská elektrotechnická asociace
Jaroslav Zavadil (Zavadil.jaroslav@cmkos.cz) – Českomoravská konfederace odborových svazů
Dušan Martínek (martinek.dusan@cmkos.cz) – Českomoravská konfederace odborových svazů
Jan Wiesner (wiesner@scmvd.cz) – Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
ČR
Jan Zikeš (zikes@kzps.cz) - Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Luboš Pomajblík (pomajbik.lubos@cmkos.cz) – Odborový svaz Dopravy
Zdeněk Černý, MBA (Zdenek.cerny@cmkos.cz) – Odborový svaz ECHO
Jan Rafaj (Jan.rafaj@arcelormittal.com) – Odvětvový svaz hutnictví železa
Josef Středula (Stredula.sekretariat@cmkos.cz) – Odborový svaz KOVO
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Stanislav Antoniv (antoniv.stanislav@cmkos.cz) – Odborový svaz STAVBA ČR
Antonín Šípek (sapsip@autosap.cz) – Sdružení automobilového průmyslu
Petr Kašík (kasik@svazdopravy.cz) – Svaz dopravy ČR
Ladislav Novák (mail@schp.cz) – Svaz chemického průmyslu
Václav Matyáš (matyas@sps.cz) – Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
Zdeněk Liška (zliska@spcr.cz) – Svaz průmyslu a dopravy ČR
Josef Hlavinka (sek@svazslevaren.cz) – Svaz sléváren ČR
Martin Pýcha (pycha@zscr.cz) – Zemědělský svaz ČR
Seznam účastníků
Jméno

Instituce

Jiří Kohoutek

Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu

Dušan Martínek

Českomoravská konfederace odborových svazů

Václav Pícl

Českomoravská konfederace odborových svazů

Jan Wiesner

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
ČR

Jan Zikeš

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
ČR

Pavel Skulina

Odborový svaz ECHO

Lubomír Dlouhý

Odborový svaz Stavba ČR

Josef Vach

Odborový svaz Stavba ČR

Lenka Madějová

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Jan Kvarda

Svaz chemického průmyslu ČR

Ladislav Novák

Svaz chemického průmyslu ČR

Tomáš Majtner

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Anna Chvojková

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Lucie Řezníčková

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Vladimír Kváča

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Marcela Pavelková

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Lucie Rossinski

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Hlavní zjištění z FS

(1) Zařazení organizací zaměstnavatelů a odborových organizací, které mají uzavřenou
kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS) alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její
platnost je minimálně do konce roku 2012 do možných žadatelů vyvolalo mezi účastníky
pozitivní i negativní odezvu. S ohledem na fakt, že v rámci příští výzvy by jednotlivé
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organizace musely žádat o finanční podporu v partnerství s organizací opačné strany
bipartity, zde vznikla obava, že organizace sdružující státní zaměstnance (zdravotníci,
zaměstnanci škol) by neměly s kým žádat, protože podobné organizace
na zaměstnavatelské straně neexistují.
Tato obava však byla vyvrácena tvrzením, že ty organizace, které nemají vhodného
partnera na opačné straně bipartity, by mohly žádat pod záštitou sociálního partnera
definovaného RHSD. Bylo rovněž poukázáno na to, že organizace bez KSVS by tímto
alespoň získali motivaci pro kolektivní vyjednávání s opačnou stranou, což by výrazně
prospělo sociálnímu dialogu.
(2) Zástupci sociálních partnerů neměli připomínky k podmínce povinného projektového
partnerství sociálních partnerů z opačných stran bipartity.
(3) Závažnějším problémem se jeví fakt, zda organizace zaměstnavatelů a odborových
organizací s KSVS mají dostatečné kapacity na implementaci a administraci projektů.
V tomto případě se však rovněž nabízí řešení v podobě jejich participace na projektech
vedenými sociálními partnery.
(4) Zástupci sociálních partnerů označili zamýšlenou finanční alokaci na příští výzvu (150
milionů Kč) jako příliš malou, která navíc bude relativně zmenšena tím, že možnost žádat
o finanční prostředky dostane více subjektů. Vyjádřili proto své přání o minimálně
dvojnásobné navýšení alokace.
(5) Co se týče hodnocení aktivit v minulé výzvě, jejich skladba účastníkům fokusní skupiny
plně vyhovovala. Co se týče příštího období, nepříliš přínosná se účastníkům fokusní
skupiny zdála aktivita odborné vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele zaměřené
na doplňování, rozšiřování a zvyšování znalostí v oblasti sociálního dialogu, včetně
vzdělávacích aktivit v oblasti informačních a komunikačních technologií pro sociální
partnery, jejichž přínos pro podporu sociálního dialogu by byl malý. V tomto ohledu
je nutné podporovat spíše obecné vzdělávání.
Podporovat by se měly takové aktivity, které mohou být řešeny ve spolupráci sociálních
partnerů. Jako potřebná se sociálním partnerům jeví i podpora právního poradenství. Byla
také zmíněna podpora sběru informací o výsledcích kolektivního vyjednávání, které dnes
dělá MPSV, které však uvažuje o ukončení tohoto sledování. Velice pozitivně byla
vnímána i aktivita na podporu regionálních tripartit.
(6) Jako určitý problém při implementaci projektů identifikovali účastníci určitou nepružnost
při provádění jednotlivých aktivit. Ta spočívala v tom, že bylo téměř nemožné měnit
jednotlivé aktivity i v tom případě, kdy se ukázalo, že k dosažení cíle stanoveného
projektem vedou jednodušší cesty, tj. aktivity které mají vyšší efekt. Od tohoto problému
se odvíjí i negativní vnímání povinné přílohy doložení potřebnosti jednotlivých aktivit
v rámci projektu. Pokud tato příloha bude zařazena, pak by se měla zabývat spíše
potřebností daného cíle.
(7) Účastníci fokusní skupiny by považovali za vhodné rozšířit cílovou skupinu i na Prahu.
(8) Účastníci diskuze vznesli námitky proti tomu, že neměli možnost připomínkovat dokument
Evaluace Výzvy č. 02 Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů
OP LZZ. Rovněž by rádi dostali možnost připomínkovat i tematickou průběžnou zprávu
z této fokusní skupiny.
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(9) Účastníci diskuze poukázali na to, že i podpora národní úrovně sociálního dialogu
je přínosná a jako vzor uvedli kvalitní projekt podpořený v rámci výzvy č. 02 Posilování
bipartitního dialogu v odvětvích, který by po zavedení takové podmínky nemohl být dále
rozvíjen.
(10) Zástupci MPSV a zaměstnavatelských a zaměstnaneckých organizací se domluvili na tom,
že sociální partneři pošlou další připomínky k draftu výzvy, termín pro jejich doručení byl
stanoven do 9. června 2012.
Doporučení vyplývající pro implementaci OP LZZ
(1) Zařazení organizací zaměstnavatelů a odborových organizací (které mají uzavřenou
kolektivní smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost
je minimálně do konce roku 2012) do vymezených žadatelů se jeví jako vhodné pro příští
výzvu.
(2) Ze seznamu podporovaných aktivit upravit formulaci aktivity odborné vzdělávání pro
zaměstnance a zaměstnavatele zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování znalostí
v oblasti sociálního dialogu, včetně vzdělávacích aktivit v oblasti informačních
a komunikačních technologií pro sociální partnery. Je možné zvážit zařazení aktivit
podpora právního poradenství, sběr informací o výsledcích kolektivního vyjednávání
a zcela jistě je nutné blíže specifikovat aktivitu podpora vytváření strategií a monitoringu
rozvoje regionálních pracovních trhů (především s ohledem na sladění nabídky a poptávky
na trhu práce) na bázi místního partnerství.
(3) Zvážit navýšení finanční alokace na příští výzvu v oblasti posilování sociálního dialogu.
(4) Rozšířit zaměření aktivit na národní, podnikovou a odvětvovou úroveň a upravit zařazení
povinné přílohy zdůvodnění potřebnosti jednotlivých aktivit na zdůvodnění potřebnosti cílů
Doporučení pro příští programovací období
(1) Snažit se o větší flexibilitu projektových aktivit – tj. pokud se ukáže, že aktivita uvedená
v projektové žádosti nepovede k efektivnímu dosažení cíle, povolit její změnu na aktivitu
efektivnější. Zdá se tedy být vhodné usilovat o pevné nastavení cíle projektu, nikoli
projektových aktivit.
(2) Rozšířit cílovou skupinu projektů o Prahu. Praha v oblasti sociálního dialogu totiž vykazuje
kvalitativně i kvantitativně obdobné problémy jako zbytek České republiky.
Hlavní závěry FS
Draft nové výzvy v oblasti podpory 1.1 Posilování sociálního dialogu a kapacit sociálních
partnerů se víceméně osvědčil. Je však nutné upravit seznam podporovaných aktivit a zvážit
nutnost omezení zaměření projektů jen na podnikovou a odvětvovou úroveň a zavedení povinné
přílohy zdůvodnění potřebnosti jednotlivých projektových aktivit. Rovněž je nutné zvážit
navýšení finanční alokace na výzvu. Další připomínky pro novou výzvu jsou identifikované
v Příloze 2.
Identifikované problémy v organizaci FS
V rámci organizace fokusní skupiny se nevyskytl závažnější problém.
Doporučení pro konání dalších FS nebo jiných evaluačních nástrojů
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Z konané fokusní skupiny nevyplynulo žádné doporučení pro konání jiných fokusních skupin
či jiných evaluačních nástrojů.
Použitá literatura a jiné zdroje
Evaluace Výzvy č. 02 Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů
OP LZZ
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PŘÍLOHA 1 - PODKLADOVÁ ANALÝZA
Jako podkladová analýza pro konání fokusní skupiny byla použita Evaluace Výzvy č. 02
Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů OP LZZ realizována
pro řídící orgán na počátku roku 2012.
Hlavní poznatky z evaluační zprávy jsou shrnuty zde:
Zásadní problém realizované Výzvy č. 02 hodnotitel vnímal v nedostatečné spolupráci
sociálních partnerů. Polovina všech projektů výzvy byla zaměřena spíše na posilování jedné
strany sociálního dialogu a nikoli na posilování sociálního dialogu samotného. Z tohoto
pohledu pak evaluátor shledává přechod od společné realizace projektu všemi sociálními
partnery k separátním projektům jako negativní aspekt.
Primárním smyslem výzvy bylo zaměření se na tvorbu společných podpůrných nástrojů
vzájemné komunikace nejen mezi všemi klíčovými organizacemi navzájem, ale i směrem
nahoru ve vztahu k legislativním normám a nařízením předkládaných vládou a směrem dolů
k podnikovým zaměstnancům. Bohužel již při realizaci prvního projektu byly zaznamenány
tendence protichůdného jednání vůči zaměření výzvy, kdy vznikaly například dílčí
a ne společné analýzy. Dochází k paralelnímu budování struktur, které by při společné
realizaci mohly být budovány efektivněji. Toto považuje hodnotitel z důvodu duplikace
výstupů a náročnosti na zdroje za největší slabinu realizace výzvy.
Separátní projekty jednotlivých žadatelů často řeší individuální problémy jednotlivých
organizací. Tím pádem nedochází k podpoře posilování sociálního dialogu mezi všemi
zainteresovanými organizacemi navzájem.
Dalším problematickým aspektem projektů je jejich obecné pojetí. Ve velké míře byly
projekty zaměřeny na odborné vzdělávání sociálních partnerů a zpracování analýz. Naopak
aktivity zaměřené na některé více specifické aktivity specifikované ve znění výzvy (rozvoj
flexibilních forem zaměstnávání, zavádění nových moderních systémů řízení organizace
podniku, včetně řízení lidských zdrojů) tak vůbec nebyly realizovány. Velká část podpory
směřovala na podporu zaměstnanců sociálních partnerů (vysoké osobní náklady
na realizační týmy), omezeně pak na nejnižší, podnikovou úroveň sociálního dialogu.
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PŘÍLOHA 2 – PŘEDBĚŽNÉ ZNĚNÍ NOVÉ VÝZVY V OBLASTI
PODPORY 1.1 POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU A KAPACIT
SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ1

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ)
vyhlašuje

Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu
v rámci

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
1. Identifikace výzvy
Číslo výzvy: 95
Číslo kola výzvy:
Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 1.1 – Posilování sociálního dialogu a budování
kapacit sociálních partnerů
Číslo globálního grantu: CZ.1.04/1.1.01
Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost
Celková částka pro tuto výzvu: 150 mil. Kč

2. Identifikace programu a oblasti podpory
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 1 Adaptabilita
Oblast podpory: 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Cíl podpory:
Hlavním cílem podpory je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců a
konkurenceschopnosti podniků s důrazem na rozvoj sociálního dialogu a budování
kapacit sociálních partnerů. Tyto aktivity povedou k naplnění globálního cíle oblasti
podpory 1.1, kterým je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí
zaměstnanců a zaměstnavatelů

3. Popis výzvy
Globální cíl nové výzvy:
Zvýšení spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců prostřednictvím rozvoje
sociálního dialogu
Specifické cíle:
Zvýšení povědomí o sociálním dialogu na odvětvové a podnikové úrovni.
Zvýšení kapacit sociálních partnerů (s důrazem na regionální a odvětvovou úroveň).
1

Tato verze znění výzvy byla prezentována účastníkům přímo na fokusní skupině. Pro písemné připomínky však
byla použitá jiná verze znění výzvy, která již částečně reflektovala výsledky diskuze z fokusní skupiny.
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Spolupráce sociálních partnerů a podpora sociálního dialogu v kontextu dalšího
vzdělávání.
V rámci výzvy jsou použita opatření zohledňující Evropský rok aktivního stárnutí a
mezigenerační solidarity (EY2012).2

3.1. Podporované aktivity, typy činností:
rozvoj flexibilních forem zaměstnávání
rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na
oblast pracovněprávních vztahů, ochranu zdraví, bezpečnost práce, prevence
kritických situací a projevů násilí, rozvoj lidských zdrojů
zavádění nových moderních systémů řízení organizace a podniku, včetně řízení
lidských zdrojů, zabezpečování poradenství a vyšší informovanosti v oblasti
sociálního dialogu s využitím mezinárodní spolupráce a podpora účasti pracovníků na
školeních, konferencích, workshopech apod. věnovaných tématice sociálního dialogu
odborné vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele zaměřené na doplňování,
rozšiřování a zvyšování znalostí v oblasti sociálního dialogu, včetně vzdělávacích
aktivit v oblasti informačních a komunikačních technologií pro sociální partnery.
zvyšování odborných kompetencí
zastoupení sociálních partnerů,

a

dovedností

zaměstnanců

regionálních

podpora společné informační kampaně sociálních partnerů k propagaci sociálního
dialogu (formou povinné aktivity - nutno však stanovit finanční limit cca 3 %
z celkových způsobilých výdajů),
podpora využívání moderních technologií a přístupových bodů pomáhající
zaměstnancům podniků lépe se orientovat v legislativě k pracovněprávním vztahům,
podpora vytváření strategií a monitoringu rozvoje regionálních pracovních trhů
(především s ohledem na sladění nabídky a poptávky na trhu práce) na bázi místního
partnerství (sociální partneři a zástupci krajů).
podpora předávání nabytých informací ze zahraničních stáží členům sociálních
partnerů níž v hierarchii organizací,

2

Posláním Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 je vytvoření obecného
rámce pro zvyšování povědomí o příležitostech, které s sebou stárnutí obyvatelstva přináší,
identifikace a šíření příkladů dobré praxe a podpoření tvůrců politik i dalších důležitých aktérů v řešení
překážek bránících aktivnímu stárnutí a rozvoji mezigenerační solidarity. Koncept aktivního stárnutí
zahrnuje širokou škálu oblastí. Jednou z důležitých podmínek pro jeho rozvoj, i pro rozvoj
mezigeneračního dialogu, je podpora zaměstnávání starších osob a jejich udržení na trhu práce do co
nejvyššího možného věku, posilování jejich zaměstnatelnosti skrze celoživotní učení, boj proti věkové
diskriminaci a podpora pozitivního pohledu veřejnosti na potenciál starších pracovníků a jejich přínos
pro zaměstnavatele. V rámci OP LZZ budou realizovány jak konkrétní aktivity zaměřené na zvyšování
zaměstnatelnosti znevýhodněných osob ve věkové skupině 50+ a podporu jejich uplatnění na trhu
práce prostřednictvím realizovaných projektů, tak i opatření vedoucí ke zvýšení publicity výsledků
těchto projektů a sběr příkladů dobré praxe.
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Tyto oblasti jsou potřebné pro zvyšování kapacit sociálních partnerů a posílení jejich role
v rozvoji konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a adaptability zaměstnanců.
Při realizace těchto aktivit je nezbytné věnovat pozornost zavádění inovativních a moderních
forem organizace práce.
První podmínkou podání žádosti o finanční podporu je partnerství obou stran
sociálního dialogu, tzn., že žadatel o finanční podporu musí být v rámci projektu
v partnerství se sociálním partnerem z opačné strany bipartity.
Druhou podmínkou je doložení analýz potřebnosti jednotlivých aktivit specifikovaných
v projektové žádosti v závislosti na dané cílové skupině. Analýzy potřebnosti je nutné
přiložit k projektové žádosti.
Třetí podmínkou je zaměření aktivit specifikovaných v projektové žádosti na
odvětvovou a podnikovou úroveň sociálního dialogu.

3.2. Cílové skupiny:
Podporovanou cílovou skupinou jsou
sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR, a
jejich členské základny.
b) organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní
smlouvu vyššího stupně (KSVS) alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost
je minimálně do konce roku 2012
a)

3.3. Vymezení žadatelů o finanční podporu:
a)
- Svaz průmyslu a dopravy ČR
- Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
- Českomoravská konfederace odborových svazů
- Asociace samostatných odborů
b)
- organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní
smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je
minimálně do konce roku 2012.
Tito oprávnění žadatelé musí být přímo zodpovědní za přípravu a řízení projektu, nesmí
působit jako prostředníci.
Role partnera, včetně jeho podílu na konkrétních aktivitách projektu popř. části prostředků
finanční podpory, musí být popsána žadatelem již v Žádosti o finanční podporu z OP LZZ,
konkrétně v části Způsob zapojení partnerů do realizace projektu. V případě, že příjemce
dotace předpokládá poukázat část poskytnuté finanční podpory partnerům, musí být v rámci
rozpočtu projektu jasně vymezeny náklady jednotlivých partnerů na realizaci projektu. To
znamená, že položky rozpočtu, které náleží partnerovi, musí být označeny názvem partnera,
aby bylo jasně dohledatelné partnerovo financování. V případě realizace projektu s partnery
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je žadatel povinen zajistit, aby vztahy mezi ním a jeho partnery odpovídaly podmínkám a
principům partnerství uvedených v Příručce pro žadatele z OP LZZ.
Žádost nemohou podávat:
Organizace či jiné subjekty, které nejsou uvedeny výše mezi oprávněnými žadateli.
Potenciální žadatelé a jejich partneři nejsou oprávněni se účastnit výzvy nebo získat dotaci
pokud:
o jsou v likvidaci, úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon);
o byl na jejich majetek prohlášen konkurz, bylo potvrzeno nucené vyrovnání, byl
zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, je proti němu veden
výkon rozhodnutí, je v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o
konkursu a vyrovnání;
o se dopustili jednání závažným způsobem odporujícím profesní etice, které může
poskytovatel dotace prokázat;
o mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo má nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3;
o na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES)
prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným
trhem
o jim byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů.
Jestliže poskytovatel dotace zjistí, že tyto skutečnosti existovaly před okamžikem vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace, může poskytovatel dotace zahájit řízení o odnětí dotace
podle & 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

3.4. Omezení výše finanční podpory na jeden projekt:
a) sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální
dohody ČR,
Minimální výše podpory na jeden projekt: 10 mil. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt: 40 mil. Kč.
b) organizace zaměstnavatelů a odborové organizace,
uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS)

které

sebou

Minimální výše podpory na jeden projekt: 5 mil. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč.
3

Pokud žadatel splňuje podmínky bezdlužnosti, je oprávněn účastnit se výzvy. Za splněné podmínky
bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo
placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení
pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
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Uvedené limity pro výši podpory se týkají pouze způsobilých výdajů. Výší podpory se rozumí
částka poskytnutá projektu z veřejných zdrojů (nikoli celkové náklady projektu).

3.5. Intenzita podpory:
Výše podpory projektu OP LZZ může dosáhnout až 100% způsobilých výdajů projektu.
Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85% z prostředků OP LZZ a zbývajících 15% z
prostředků státního rozpočtu.
Žadatelé (pokud nejsou podnikem přijímajícím veřejnou podporu) nemusí prokazovat vlastní
zdroje pro financování projektů. V případě, že bude jejich projekt vybrán k podpoře z OP
LZZ, obdrží 100 % finančních prostředků na jeho realizaci, pokud není v právním aktu o
poskytnutí podpory rozhodnuto jinak.
Tam, kde mají podporované aktivity charakter veřejné podpory, se na ně vztahují
následující pravidla:
U projektů, na které se vztahují pravidla o poskytování veřejné podpory, je v rámci globálního
grantu možné poskytnout veřejnou podporu formou de minimis nebo formou blokové
výjimky4. Podporu de minimis nelze kumulovat s veřejnou podporou ohledně týchž
způsobilých nákladů, pokud by takováto kumulace měla za následek vyšší míru podpory než
je maximální míra podle příslušného nařízení o blokové výjimce.
Při poskytování veřejné podpory a podpory de minimis v rámci tohoto globálního grantu,
resp. v rámci jednotlivých projektů, jsou konkrétní podmínky jejího čerpání stanoveny
právním aktem o poskytnutí podpory. Veškerá pravidla pro veřejnou podporu a pro podporu
de minimis se přitom řídí příručkou Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ.
Žadatel si musí určit, zda žádá o podporu ve formě veřejné podpory podle blokové výjimky,
podle pravidla de minimis. K tomuto určení zásadně poskytovatel přihlédne při vydání
právního aktu o poskytnutí podpory.
Míra veřejné podpory se počítá z příslušných způsobilých výdajů projektu (tj. nákladů, které
lze hradit z veřejných prostředků a o jejichž úhradu může žadatel žádat). Zbylou část
nákladů musí žadatel uhradit z vlastních zdrojů (žadatel uvede jejich výši v projektové
žádosti BENEFIT7 na záložce Předpokládané zdroje financování do položky „Soukromé
prostředky“).
Žadatel (příjemce) resp. jeho partneři se na financování způsobilých výdajů projektu podílí v
případě, že:
tak stanoví bloková výjimka, podle které je podpora poskytnuta;
je-li tak z jiných důvodů určeno v právním aktu o poskytnutí podpory.

4

nařízení Komise (ES) 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis,
Čl. 38 a 39 nařízení komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují
určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)
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3.6. Výdaje na nákup služeb:
Výdaje na nákup služeb podléhají pravidlům OP LZZ, které upravuje Metodický pokyn pro
zadávání zakázek v OP LZZ a Metodika způsobilých výdajů OP LZZ. Tyto příručky vymezují
mj. maximální výši výdajů na nákup služeb plynoucích z uzavřených smluv s dodavateli a z
plnění vystavených objednávek. Jejich výše nesmí u projektů vybíraných v rámci výzev na
grantové projekty převýšit 70 % způsobilých výdajů.
Postup pro výběr dodavatelů a uzavírání smluv s nimi se bude řídit zákonem o veřejných
zakázkách5 – pokud se na ně tento zákon vztahuje a postupem pro výběr dodavatelů, bližší
informace jsou uvedeny v Metodickém pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ.

3.7. Kritéria věcného hodnocení:
A1 Zdůvodnění potřebnosti projektu
A Smysl a cíle projektu

A2 Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ)
A3 Zhodnocení cílů projektu
B1 Jasné vymezení cílové skupiny

B Cílová skupina

B2 Přiměřenost cílové skupiny
B3 Přínos projektu pro cílovou skupinu
B4 Způsob zapojení cílové skupiny
C1 Kompetence žadatele

C Žadatel

C2 Zkušenosti žadatele a členů týmu
C3 Partneři (nerelevantní)

D1 Volba a popis klíčových aktivit, harmonogram
projektu
D Projektové řízení, udržitelnost a D2 Předpoklady pro udržitelnost projektu po
rizikovost projektu
skončení financování OP LZZ
D3 Kvalita řízení rizik
D4 Rizikovost projektu
E1 Přiměřenost rozpočtu projektu jeho obsahové
náplni a rozsahu
E Rozpočet projektu
E2 Přehlednost, srozumitelnost a věcná správnost
rozpočtu

F Výsledky a výstupy

F1 Šíře a adekvátnost výběru monitorovacích
indikátorů
F2 Reálnost kvantitativních hodnot monitorovacích
indikátorů
F3 Přiměřenost výsledků vzhledem k požadovaným
prostředkům

G Rozpor s horizontálními tématy
H Závěrečné hodnocení
5

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
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J Specifická kritéria
Kritérium "SYNERGIE" (IPRM)6

Subkritéria pro kritérium Specifické požadavky pro věcné hodnocení projektu: (+
přílohy vyžadované pro hodnocení kritéria Specifické požadavky)
Specifická bonifikace pro projekty zařazené do IPRM (Integrované plány rozvoje města): V
případě, že předložený projekt je zároveň zahrnut do IPRM, bude mu přidělena bodová
bonifikace ve výši 10% procent ze získaného bodového ohodnocení. Tato bonifikace bude
přičtena formou specifického kritéria "synergie", které bude uplatňováno pouze pro projekty
zahrnuté do IPRM.7

4. Místo realizace projektu
Cílová skupina podpořených projektů musí pocházet z jiného regionu než z hlavního města
Prahy. Projekt by v zásadě měl být realizován v regionu, ze kterého pochází cílová skupina,
avšak v odůvodněných případech (např. dopravní dostupnost) může být projekt realizován i v
Praze.
Území dopadu – pro určení územní příslušnosti cílové skupiny je rozhodující převažující
místo výkonu práce.

5. Forma podpory
Podpora bude poskytována v rámci OP LZZ formou nevratné finanční pomoci - dotace.
Na poskytnutí finanční pomoci není právní nárok.

6. Doba trvání projektu
Maximální délka trvání projektu, předkládaného v rámci této výzvy, jsou 2 roky (24 měsíců),
jeho realizace musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2015.

7. Monitorování projektu
Na základě stanovených cílů projektu si žadatel určí hodnoty monitorovacích indikátorů,
kterých chce svým projektem dosáhnout, a tyto hodnoty uvede v Žádosti o finanční podporu.
Při monitorování realizace projektu musí příjemce naplňování těchto indikátorů průběžně
sledovat a vykazovat v monitorovacích zprávách projektu (zpráva o zahájení realizace
6

Specifická bonifikace pro projekty zařazené do IPRM (Integrované plány rozvoje města):
V případě, že předložený projekt je zároveň zahrnut do IPRM, bude mu přidělena bodová bonifikace
ve výši 10% ze získaného bodového ohodnocení. Bonifikaci je možné připsat pouze projektům, které
v rámci hodnocení obecných kritérií získaly 65 a více bodů. Zahrnutí projektu do IPRM žadatel doloží
prohlášením příslušného zpracovatele IPRM (obce, resp. města), které dodá jako přílohu žádosti.
7
Vyplývá z usnesení vlády č. 883 ze dne 13. 8. 2007 k hlavním zásadám pro přípravu, schvalování a
hodnocení IPRM.
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projektu, průběžné monitorovací zprávy a závěrečná monitorovací zpráva), v případě
některých indikátorů i v detailním členění (např. podle pohlaví, podle postavení na trhu práce
apod.). Bližší informace jsou uvedeny v Metodice monitorovacích indikátorů OP LZZ.

8. Způsobilé výdaje projektu
Podpora poskytnutá projektům realizovaným v rámci OP LZZ se vztahuje pouze na
způsobilé výdaje.
Bližší informace k pravidlům i jednotlivému přehledu způsobilých výdajů (včetně členění dle
jednotlivých kapitol rozpočtu, jejich limitů a nezpůsobilých výdajů) jsou uvedeny v Metodice
způsobilých výdajů OP LZZ. Na projekty předložené v rámci této výzvy se vztahují limity
omezení jednotkových cen v případě osobních nákladů a nákladů na nákup zařízení a
vybavení v rámci rozpočtu projektu. Tyto limity jsou uvedeny v dokumentech „Obvyklé mzdy
a platy“ a „Obvyklé ceny“, které jsou přílohou této výzvy.

9. Nepřímé náklady
V rámci rozpočtu projektu se způsobilé nepřímé náklady vyjadřují v jednotkách procent
vzhledem k celkovým způsobilým přímým výdajům po odečtení výdajů na křížové
financování. V každé projektové žádosti je nutné nepřímé náklady vyčíslit. Podíly nepřímých
nákladů na celkových přímých způsobilých výdajích bez křížového financování jsou pro tuto
výzvu následující:
Objem přímých výdajů (bez výdajů, jež
spadají do křížového financování)
Nad 4 mil. Kč a do 6 mil. Kč včetně
Nad 6 mil. Kč a do 10 mil. Kč včetně
Nad 10 mil. Kč a do 15 mil. Kč včetně
Nad 15 mil. Kč

% nepřímých nákladů
16 %
14 %
12 %
10%

Pokud je podíl kapitoly Nákup služeb na celkových přímých způsobilých výdajích projektu
vyšší než 60 %, snižuje se výše uvedené procento nepřímých nákladů na polovinu (tj. 8 %, 7
%, 6 % nebo 5 %). Žádné jiné procentuální vyjádření nepřímých nákladů není možné.

10.

Křížové financování

Maximální objem prostředků, které mohou být v rámci výzvy přiděleny na křížové
financování je 13, 5 mil. Kč (tj. 9 % prostředků alokovaných na výzvu);
Garantovaný maximální podíl způsobilých výdajů projektu, které mohou být hrazeny z
křížového financování, představuje 3 % způsobilých přímých výdajů projektu;
Maximální podíl způsobilých výdajů projektu, které mohou být hrazeny z křížového
financování, představuje 9 % způsobilých přímých výdajů projektu.

11.

Termíny výzvy

Žádosti je možné podávat od ………….
Ukončení příjmu žádostí: ……… do ….. hod.
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Žádosti doručené po termínu uzavření výzvy budou automaticky vyřazeny (pro žádosti
doručované poštou není rozhodující datum razítka na obálce, ale datum a čas doručení
žádosti vyhlašovateli výzvy).
Předběžný termín vyhlášení výsledků: ………..
Dokumenty pro úspěšné zpracování žádosti: dokumenty tvořící „Desatero OP LZZ“ vždy
v poslední platné verzi zveřejněné na http://www.esfcr.cz/folder/4767/.

12.

Způsob výběru projektů

Předložené grantové projekty žadatelů jsou hodnoceny dle termínů uvedených v příručce D1
Příručce pro žadatele. Žádosti jsou po kontrole splnění formálních náležitostí a kritérií
přijatelnosti předány k věcnému hodnocení. Po ukončení věcného hodnocení projektů
provede výběrová komise vyhlašovatele výzvy výběr projektů pro poskytnutí finanční pomoci
z OP LZZ. V případě, že velikost grantového projektu přesáhne 15 mil. Kč (velikost příspěvku
z veřejných zdrojů), předchází výběrové komisi hodnocení projektu prostřednictvím hodnotící
komise. Výběrová komise hodnotí projekty v pořadí dle počtu získaných bodů ve věcném
hodnocení. Podpořeny budou doporučené projekty v pořadí dle počtu získaných bodů ve
věcném hodnocení až do vyčerpání alokace na výzvu, ostatní doporučené projekty budou
uloženy do zásobníku.
Podrobnější informace o hodnocení a výběru projektů najdete v D1 Příručce pro žadatele.

13. Účast v dalších projektech a žádostech o podporu z veřejných
zdrojů
Na projekt, kterému byla přidělena finanční podpora z OP LZZ, nelze čerpat podporu z jiného
programu Evropské unie nebo České republiky. Pokud bude projekt žadatele vybrán k
financování z OP LZZ, musí žadatel doložit formou prohlášení, že na stejný projekt nečerpá
podporu z jiného programu Evropské unie nebo České republiky. Toto prohlášení bude
předloženo jako jeden z podkladů pro uzavření právního aktu o poskytnutí podpory.
V rámci této výzvy nesmí jeden žadatel podat více než jednu žádost o finanční podporu z OP
LZZ.

14.

Předložení žádosti o finanční podporu

Žádost o finanční podporu z OP LZZ je žadatelem vypracována on-line v aplikaci Benefit7
elektronická žádost) přímo na webových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.euzadost.eu. Na těchto webových stránkách jsou k dispozici „Pokyny Řídícího orgánu“, které
slouží žadateli/příjemci jako postup při registraci do aplikace Benefit7 a rovněž jako pomůcka
pro vyplnění žádosti o finanční podporu v rámci konkrétní výzvy. Pro žadatele je zřízena
hotline adresa benefit7@mpsv.cz, na kterou mohou posílat případné dotazy technické
povahy.
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Žádost je zároveň předložena vyhlašovateli výzvy v listinné podobě. Na každý projekt musí
být podána samostatná žádost o finanční podporu z OP LZZ. V jedné obálce může být
pouze jedna žádost o finanční podporu.
Listinná podoba žádosti (včetně příloh) musí být doručena v zalepené obálce doporučenou
poštou nebo předána osobně (doručitel obdrží datované a podepsané potvrzení o převzetí)
vyhlašovateli výzvy.
Žádosti zaslané jiným než výše uvedeným způsobem (např. faxem nebo e-mailem) nebo
doručené jinému subjektu nebudou akceptovány.
Tištěná verze finálně uložené žádosti musí být předložena v 1 výtisku (originál)
a podepsaná na příslušném místě žádosti osobou oprávněnou jednat jménem žadatele
(statutárním zástupcem). Tištěná verze předkládané žádosti a žádost finálně uložená
v aplikaci Benefit7 musí mít stejný unikátní kód žádosti tzv. Hash. Listy výtisku žádosti je
nutno pevně spojit, tj. podepsaná žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním
rohu (na přední i zadní straně) nebo jiným obdobným způsobem zamezujícím
neoprávněnému nakládání s žádostí. Páska musí být označena podpisem (případně
podpisem a razítkem) statutárního zástupce žadatele oprávněného jednat jeho jménem na
první a poslední straně žádosti. Požadované přílohy nejsou součástí sešité žádosti.
Za pevné spojení není považována kroužková vazba či vazba do hřbetu.
Všechny povinné a případně další přílohy musí být předloženy v 1 výtisku (originál/úředně
ověřená kopie). Každá z příloh žádosti musí být označena pořadovým číslem podle jejího
označení v seznamu příloh a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem žadatele
(statutárním zástupcem). Vícestránková příloha musí být sešita. Všechny přílohy musí být
předloženy jak v listinné tak elektronické podobě v aplikaci Benefit7. Pouze v případě, kdy
elektronická velikost přílohy přesáhne velikostní limit, bude předložena na CD nosiči.
Povinné přílohy žádosti:
o Doklad o právní subjektivitě je nutné předložit v odpovídající formě (odlišné podle
právní formy žadatele). Přehled a konkrétní výčet právních forem je uveden v
Příručce pro žadatele z OP LZZ.
o Logický rámec projektu
o Přehled inovovaných produktů vytvořených v 1. výzvě k předkládání grantových
projektů v rámci GG Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních
partnerů (týká se pouze žadatelů specifikovaných RHSD, kteří realizovali projekt
v rámci uvedené výzvy) za účelem předcházení duplicitním výstupům projektů.
o Ověřená kopie kolektivní smlouvy vyššího stupně
o Analýzy potřebnosti jednotlivých aktivit specifikovaných v projektové žádosti
v závislosti na dané cílové skupině
V případě, že bude žadatel úspěšný a jeho projekt bude vybrán k podpoře z OP LZZ, bude
před podpisem právního aktu o financování z OP LZZ povinen doložit některé další přílohy:
Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám;
Prohlášení o partnerství (pouze v případě, že je projekt realizován ve spolupráci
s partnery);
o Prohlášení o závažných změnách, které nastaly od doby podání žádosti (změnový
list).
o Prohlášení o tom, že na schválený projekt žadatel nečerpá jiné veřejné
prostředky;
o bankou potvrzený Formulář finanční identifikace, u které je veden účet na který
budou poukázány finanční prostředky projektu.
o
o

Formuláře těchto povinných příloh jsou součástí žádosti o finanční podporu z OP LZZ

16

(Benefit 7).
Označení obálky:
Žádost musí doručena v zalepené obálce, na které musí být uvedeno:
adresa vyhlašovatele;
název operačního programu;
číslo prioritní osy a oblasti podpory;
název globálního grantu;
číslo výzvy;
název žádosti o finanční podporu;
plný název a adresa žadatele;
upozornění „NEOTVÍRAT“ v levém horním rohu.
Poštovní adresa vyhlašovatele:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor řízení pomoci z ESF
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Kontaktní místo (pro osobní doručení žádosti):
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Detašované pracoviště: Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5
Žádost lze předložit na sekretariátu ve 3. patře v těchto hodinách: pondělí až pátek od 9:00
do 14:30 hod. Mimo tyto hodiny lze žádost osobně doručit jen na základě předchozí
domluvy.
Podpora žadatelů:
Seznam příloh výzvy:
1) Obvyklé mzdy a platy
2) Obvyklé ceny
Kontakt na vyhlašovatele výzvy8
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon)

8

V závislosti na charakteru výzvy je možné uvést buď obecný kontakt na vyhlašovatele (např. název
odboru, skupinová e-mailová adresa), nebo přímo uvést jmenovitě kontaktní osoby a spojení na ně.
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PŘÍLOHA 3 – ZPRACOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH PŘIPOMÍNEK
SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A ODBORVÝCH ORGANIZACÍ
Připomínky ke znění nové výzvy v oblasti podpory 1.1 Posilování sociálního dialogu
a kapacit sociálních partnerů zaslali písemně představitelé Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a Fond dalšího vzdělávání (FDV).
FDV oceňuje vhodné nastavení výzvy, co se týče navrhovaných aktivit, avšak upozorňuje
na domnělý nesoulad znění výzvy s Prováděcím dokumentem OP LZZ. V tomto směru
upozorňuje na cílovou skupinu organizace zaměstnavatelů a odborové organizace (které mají
uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její
platnost je minimálně do konce roku 2012) a na finanční omezení velikosti projektů – v PD
OP LZZ je uváděna jako hranice „zpravidla 8 000 000 Kč“, kdežto v návrhu výzvy je částka
mnohem vyšší.
Dle Prováděcího dokumentu se však tyto body jeví jako odpovídající stanoveným
podmínkám.

Co se týče specifických cílů výzvy, KZPS přeformuloval specifický cíl Spolupráce sociálních
partnerů a podpora sociálního dialogu v kontextu dalšího vzdělávání na Spolupráce
sociálních partnerů a podpora sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. Dále KZPS
navrhuje zařazení dalších cílů:
Zkvalitnění a zintenzivnění přenosu informací z tripartity směrem na regionální,
odvětvovou a podnikovou úroveň
Podpora a nastolení sociálního smíru
Podpora poradenské činnosti sociálních partnerů
Co se týče podporovaných aktivit, kromě drobných úprav jejich znění KZPS navrhuje
zařazení aktivity Podpora propagace flexibilních forem práce v podnicích. Dle typu žadatele
KZPS navrhuje následující rozčlenění aktivit.
a) Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR
podpora vytváření strategií a monitoringu rozvoje regionálních tripartit
(především s ohledem na sladění nabídky a poptávky na trhu práce v souvislosti
s rozšířením a propagací aktivit Národní soustavy povolání) na bázi místního
partnerství (sociální partneři a zástupci krajů),
podpora přenosu informací z tripartitní spolupráce na krajské úrovni,
podpora konkurenceschopnosti zaměstnavatelů prostřednictvím rozšíření
sociálního dialogu do oblasti odborné spolupráce s univerzitami a vysokým
školami,
podpora
zvyšování
adaptability
zaměstnanců
a
zaměstnavatelů
a konkurenceschopnosti podniků na základě rozvoje odvětvového sociálního
(bipartitního) dialogu.
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b) Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní
smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně
do konce roku 2012
posilování bipartitního dialogu na podnikové úrovni.
U povinných podmínek pro realizaci projektů KZPS navrhuje následná opatření. Co se týče
první podmínky – partnerství opačných stran bipartity by bylo povinné jen v případě, kdy
na druhé straně bipartity existuje odpovídající partner.
Cílové skupiny by dle KZPS měly být rozšířeny o odvětvové svazy, zaměstnavatele
a zaměstnance podniků vstupujících do sociálního dialogu s působností v celé ČR bez
omezení na Prahu.
Co se týče finanční části výzvy, KZPS navrhuje finanční alokaci pro celou výzvu ve výši 220
milionů Kč, která by byla rozdělena mezi oprávněné žadatele v poměru 150 ku 70 mil. Kč
ve prospěch sociálních partnerů definovaných dle RHSD (zde navrhují maximální výši
finančních prostředků na projekt 75 mil. oproti stávajícím 60 mil. Kč). KZPS navíc navrhuje,
že žadatelé z organizací zaměstnavatelů a odborových organizací s KSVS se nesmí podílet
na realizaci dalšího projektu v rámci sociálních partnerů, pokud již sami realizují/realizovali
svůj projekt.
Z povinných příloh KZPS navrhuje vyřadit ověřenou kopii kolektivní smlouvy vyššího
stupně.
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