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⚫ Zaměření a stav přípravy Operačního programu 
Zaměstnanost plus pro období 2021- 2027 
(OPZ+)

⚫ Vyhlášení prvních výzev

⚫ Podporované aktivity 

⚫ Metoda financování výdajů

⚫ Návaznost na jiné operační programy
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ZAMĚŘENÍ A STAV PŘÍPRAVY OPZ+
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Operační program Zaměstnanost plus

⚫ Operační program v gesci MPSV zaměřený na:

 Budoucnost práce

 Sociální začleňování

 Sociální inovace

 Materiální pomoc nejchudším osobám

⚫ Navazuje na současný OP Zaměstnanost 2014-2020

⚫ Financován z ESF+ a národních zdrojů

⚫ Územní zaměření – celá ČR včetně hl. m. Prahy



NÁVAZNOST OPZ A OPZ+
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OP Zaměstnanost

OP Potravinová a materiální 

pomoc

OP Zaměstnanost plus

1) Budoucnost práce

2) Sociální začleňování

3) Sociální inovace

4) Materiální pomoc nejchudším osobám

5) Technická pomoc

1) Podpora zaměstnanosti a adaptability

2) Sociální začleňování a boj s chudobou

3) Sociální inovace a mezinárodní spol.

4) Efektivní veřejná správa

5) Technická pomoc



STAV PŘÍPRAVY OPZ+ 

⚫ první verze OPZ+  vytvořena již v červnu 2019,

⚫ připomínkování v rámci programových partnerství, platformy 

pro přípravu OPZ+, veřejné připomínkování v září 2019 na 

webu www.esfcr.cz,

⚫ v říjnu 2020 vezme vláda na vědomí verzi OPZ+ bez 

finančních alokací, 

⚫ příprava další verze OPZ+, kterou bude vláda schvalovat - až 

budou známy údaje o fin. alokacích, v návaznosti na schválení Dohody o 

partnerství, připomínkové řízení, po schválení vládou bude tato verze 

předložena EK a začne oficiální vyjednávání,

⚫ finální verze OPZ+ - po zapracování obdržených připomínek 

EK, verze, kterou EK oficiálně schválí,

⚫ předpokládaný termín vyhlášení prvních výzev – 2. 

polovina 2021, realizace prvních projektů cca od 1/2022 5

http://www.esfcr.cz/


PODPOROVANÉ AKTIVITY

⚫ OPZ+

Priorita 2 Sociální začleňování

➢Specifický cíl 2.1: vii) posílit aktivní začleňování 

občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti a 

aktivní účast a nabídnout jim lepší 

zaměstnatelnost

➢Specifický cíl 2.2: ix) zvyšovat rovný a včasný 

přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově 

dostupným službám; modernizovat systémy 

sociální ochrany včetně podpory přístupu k 

sociální ochraně; zlepšit dostupnost, účinnost a 

odolnost systémů zdravotní péče a služeb 

dlouhodobé zdravotní péče
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

⚫ Podpora výkonu a rozvoje sociální práce

⚫ Podpora bydlení:

⚫ podpora sociálního bydlení, podpora dostupného a udržitelného 

bydlení, 

⚫ podpora sociální práce v oblasti bydlení, 

⚫ podpora nástrojů prevence ztráty bydlení a znovu začlenění do 

bydlení, udržení si bydlení, 

⚫ podpora rozvoje programů housing led a housing first pro 

znevýhodněné skupiny osob, propojení jednotlivých nástrojů, které 

vedou k předcházení ztráty bydlení či jejímu řešení; 

⚫ podpora osob opouštějících zařízení ústavní péče či náhradní 

rodinnou péči v oblasti bydlení
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

⚫ Podpora sociálních služeb (azylové domy, domy na půl 

cesty, terénní programy, odborné sociální poradenství)

⚫ Programy právní, numerické a finanční gramotnosti, 

programy prevence a řešení zadluženosti a 

předluženosti jednotlivců a domácností (včetně 

poradenství)

⚫ Koncepční, strategická a metodická opatření v oblasti 

sociálních služeb, sociální práce, sociálního bydlení, 

apod.

⚫ Vzdělávání pracovníků

8



METODA FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ

⚫ Cíl: maximální využití potenciálu zjednodušených metod 

financování v OPZ+:

 Zjednodušení a zrychlení administrace procesů

 Snížení administrativní náročnosti pro žadatele/příjemce i ŘO 

 Snížení chybovosti a počtu i závažnosti auditních/kontrolních 

zjištění a z nich plynoucích sankcí

⚫ Aplikace zjednodušených metod vykazování - pro OPZ+ 

připravujeme využití následujících metody:

 Jednotkové náklady

 40% paušál k osobním nákladům

 Nepřímé náklady
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NÁVAZNOST NA JINÉ OPERAČNÍ 

PROGRAMY

⚫ Vazba na Integrovaný regionální operační program 

2021 – 2027

 Specifický cíl 4.2: Posílení sociálně-ekonomické integrace 

marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin 

pomocí integrovaných opatření včetně bydlení a sociálních 

služeb 

 Infrastruktura sociální služeb

 Sociální bydlení - pořízení a adaptace bytů, bytových domů a 

nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení 

nezbytného základního vybavení
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Děkuji za pozornost!


