
 

 

 

I N F O R M A C E  O  V Y H L A Š O V A N É  V Ý Z V Ě  

MAS Pobeskydí - Přístup k zaměstnání I.  

 

Základní údaje o výzvě: 

• Vyhlášení výzvy - 20. září 2017 

• Seminář pro žadatele - 6. října 2017 od 9:00 hod., Třanovice č. p. 1 (školící míst-

nost, vchod A) 

• Ukončení příjmu žádostí o podporu - 31. října 2017 

• Rozhodnutí orgánů MAS o podpoře projektů - do 28. února 2018 

• Alokace na výzvu – 1,987 mil. Kč 

Cílem výzvy je přizpůsobit kvalifikaci, pracovní návyky a další dovednosti potenciálních 

zaměstnanců aktuální poptávce zaměstnavatelů, snížit nezaměstnanost a zvýšit uplatni-

telnost na trhu práce specifických skupin nezaměstnaných (osoby předdůchodového vě-

ku, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením apod.) a neaktivních 

osob (osoby se zdravotním postižením, osoby pečující o závislé osoby, rodiče na/po rodi-

čovské dovolené apod.) a posílit vznik pracovních míst v místě bydliště či blízkém okolí. 

Cílovými skupinami jsou osoby zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměst-

nání, neaktivní osoby. 

Podpora je orientována do 43 obcí (okresu Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava-město): 

Albrechtice, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, 

Fryčovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Suchá, Horní Tošanovice, 

Hukvaldy, Chotěbuz, Komorní Lhotka, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Moráv-

ka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilo-

vice, Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Město, Staříč, Stonava, Střítež, Těrlic-

ko, Třanovice, Vělopolí, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žermanice. 

 

Výzva je zaměřena na následující témata: 

• Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce 

• Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 

• Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 

• Podpora prostupného zaměstnávání 

 

Nebudou podporovány projekty zaměřené výhradně na podporu flexibilních forem za-

městnání. 

 

Výzvu a její přílohy naleznete (po vyhlášení) na stránkách MAS Pobeskydí: 

http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-operacniho-programu-zamestnanost/vyzva-

opz-c-2/. 
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