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Východiska a stav příprav
• Evropa 2020 jako zastřešující cíl i pro ESF
• Formulovány Národní rozvojové priority (srpen
2011)
• Návrhy evropských nařízení (říjen 2011)
• Rozpracování Národních rozvojových priorit
formou strategických dokumentů (probíhá)
• Vymezení operační programů (duben 2012)
• Vyjednávání o nařízeních a rozpočtu,
dopracování operačních programů (2012-2013)

Tematické zaměření
Národní rozvojové priority:
•

•

A) Zvýšení konkurenceschopnosti
ekonomiky.
– Podpora podnikání
– Podpora růstu založeného na
inovacích a výsledcích výzkumu a
vývoje
– Fungující trh práce jako
předpoklad konkurenceschopné
ekonomiky
– Zvyšování kvality vzdělávání
B) Rozvoj páteřní infrastruktury.
– Podpora konkurenceschopnosti
zlepšením dopravní infrastruktury
– Rozvoj infrastruktury
elektronických komunikací
– Zkvalitňování energetických sítí
– Rozvoj environmentální
infrastruktury

•
•

•

C) Zvyšování kvality a efektivity
veřejné správy.
D) Podpora sociálního začleňování,
boje s chudobou a systému péče o
zdraví.
– Podpora sociálního začleňování a
boje s chudobou
– Podpora kvalitního a efektivního
systému péče o zdraví
E) Integrovaný rozvoj území.
– Posílení regionální
konkurenceschopnosti
– Podpora územní soudržnosti
– Zlepšování kvality životního
prostředí v území

Fungující trh práce jako předpoklad
konkurenceschopné ekonomiky
• Zvýšení adaptability, profesní a geografické mobility pracovní
síly a celkové flexibility trhu práce, prohloubení souladu
kvalifikační struktury pracovní síly s potřebami trhu práce
• Přizpůsobení veřejných služeb zaměstnanosti potřebám trhu
práce a zefektivnění jejich činnosti, modernizace a rozvoj
infrastruktury služeb zaměstnanosti
• Podpora zaměstnatelnosti prostřednictvím aktivní politiky
zaměstnanosti, rekvalifikace a podpora vzniku nových
pracovních míst.
• Zavádění nových či inovovaných nástrojů a opatření včetně
opatření k aktivizaci vybraných skupin osob, podpora
pracovní integrace osob znevýhodněných na trhu práce.
• Systémová podpora celoživotního učení, zvyšování
dostupnosti a kvality nabídky dalšího profesního vzdělávání
ve shodě s potřebami trhu práce.

Fungující trh práce jako předpoklad
konkurenceschopné ekonomiky
Cíl dle národního programu reforem
• Zvýšení celkové míry zaměstnanosti osob ve
věku 20 - 64 let na 75 % do roku 2020;
• Situace 2010: 70,9 %
• Zvyšování zaměstnanosti neznamená jen boj s
nezaměstnaností, ale i přesun části některých
skupin z kategorie neaktivních na trh práce.

Podpora sociálního začleňování a boje s
chudobou
• Zvyšování uplatnitelnosti osob sociálně vyloučených a osob
ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce, podpora
jejich pracovní integrace, včetně podpory sociálního
podnikání
• Rozvoj sociální práce, sociálních služeb a služeb pro rodiny a
děti, komunitních aktivit a dalších navazujících aktivit za
účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního
vyloučení osob
• Podpora inkluzívního vzdělávání, dalšího vzdělávání a
rovných příležitostí ve vzdělávání
• Zvyšování souladu a účinnosti sociální a rodinné politiky a
politiky zaměstnanosti
• Podpora aktivního stárnutí a sdílené a neformální péče

Podpora sociálního začleňování a boje s
chudobou
Cíl dle národního programu reforem
• Udržení hranice počtu osob ohrožených
chudobou, materialní deprivací nebo žijících v
domácnostech bez zaměstnané osoby do roku
2020 na úrovni roku 2008.
• Aneb zastavit rozevírající se „sociální nůžky”

Podpora sociálního začleňování a boje s
chudobou
• V tíživé sociální situaci by se o jednotlivce v prvé řadě měla
starat rodina.
• Není-li toho rodina z jakýchkoliv důvodů schopná, pak druhou
nejlepší institucí je místní komunita, která zná souvislosti.
• Teprve poté nastupuje sociální síť státu.
• => Příležitost pro místní úroveň pro rozvoj sociální práce,
sociálních služeb či sociální ekonomiky.

Implementační struktura
• Implementační struktura, tedy počet a vnitřní
organizační struktura v tuto chvíli nejsou známé.
• Předpokládáme, že MPSV bude řídícím orgánem
jednoho (možná i jediného) z ESF operačních
programů se zatím nejistým počtem a typem
zprostředkujících subjektů.
• Jasno by v této věci mělo být v dubnu 2012.

Způsoby realizace
• Snaha o zjednodušení, tam, kde je to možné.
• Zjednodušené šablony projektů pro „standardní“ typy
projektů.
• Naopak vyšší požadavky na kvalitu u unikátních a
„skutečně inovativních projektů“.
• Využití nových způsobů financování (jednotkové ceny,
paušální platby), tedy snaha minimalizovat vykazování
výdajů.
• S tím souvisí větší požadavky na kvalitu definice cílů
projektů a monitorovacích indikátorů .

Způsoby realizace
• Snaha jednat koordinovaně – podpora projektů, které
jsou vzájemně v souladu (místní strategie, pakty
zaměstnanosti atd).
• Důležitost úlohy místních akčních skupin pro vytváření
koordinovaných strategií, ze kterých by projekty měly
vycházet.

Děkuji za pozornost

