
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady"  

 

Zpracoval: Ing. Michal Vereščák 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení přípravy a realizace 
projektů 

telefon: 48 524 3191 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: radou města 19.6.2012 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

zařazení projektů „Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců ohrožených 
restrukturalizací v Libereckém kraji“ a „Mezinárodní spoluprací k inovacím na trhu práce 
v Libereckém kraji“ do indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 
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a ukládá 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit předložení aktializiovaného 
indikativního seznamu projektů poskytovateli dotace. 

T: 6/2012 



 3

Důvodová zpráva 
 
Okresní hospodářská komora Liberec podává do výzvy OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
(dále jen OP LZZ) projekty s názvy „Vzd ěláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců 
ohrožených restrukturalizací v Libereckém kraji“ a „Mezinárodní spoluprací 
k inovacím na trhu práce v Libereckém kraji“ , viz příloha. Předkladatel těchto projektů 
žádá o jejich zařazení do IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“. Smyslem jejich zařazení do 
indikativního seznamu tzv. „projektů pod čarou“ je zisk bonifikace (10% z dosaženého 
hodnocení v rámci cílového OP), kterým poskytovatel dotace reflektuje fakt, že předmětné 
projekty, krom jiného, napomáhají k naplňování vize a cílů daného IPRM.   

Tento projekt je v souladu s opatřením 2.2 Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání a zlepšo-
vání podmínek pro sociální integraci, konkrétně následující typové aktivity - Rozvoj celoži-
votního vzdělávání a Podpora prevence sociálně-patologických jevů. Z hlediska věcné náplně 
projektu je prokazatelná vazba na předmětný IPRM. Podrobné zhodnocení souladu výše uve-
dených projektů s vizí a cíli předmětného IPRM je uvedeno v příloze tohoto materiálu. 
 
Výše uvedené projekty byly posouzeny manažerem IPRM a zpracovatelem dokumentu IPRM 
a navrženy Řídícímu výboru ke schválení k zařazení do indikativního seznamu projektů 
IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“. Řídící výbor schválil zařazení výše uvedených 
projektů do indikativního seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“. 
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Přílohy: 
1) Formulář projektového záměru „Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců ohro-

žených restrukturalizací v Libereckém kraji“ 
2) Formulář projektového záměru „Mezinárodní spoluprací k inovacím na trhu práce 

v Libereckém kraji“ 
3) Posouzení projektových záměrů a možnosti jejich zařazení do IPRM 
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Projektový zám�r v rámci TOP  

IPRM Liberec – zóna Lidové sady

1. Název projektu 

ADAPTA II., Vzd�láváním k vyšší adaptabilit� zam�stnanc� ohrožených restrukturalizací 
v Libereckém kraji 

2. Typ projektu 

Neinvesti�ní projekt. 

3. Opera�ní program/oblast podpory/výzva 

Opera�ní program : OP LZZ 
Globální grand :  Podpora zam�stnanc� p�sobících v podniku ohroženém strukturálními 

zm�nami 
Prioritní osa :   Adaptabilita 
Oblast podpory :  Zvýšení adaptability zam�stnanc� a zam�stnavatel� restrukturalizovaných 

podnik�
�íslo výzvy :  36, Výzva pro p�edkládání GP 1.2 – Zvýšení adaptability zam�stnanc�

restrukturalizovaných podnik�

4. P�edkladatel projektu a partne�i 

Okresní hospodá�ská komora Liberec 
Rumunská 655/9, 460 01  Liberec 
I�: 48289027 

5. Partner(�i) projektu 

Projekt nemá partnery. 
  

6. Cíl projektu 

� Zvýšení adaptability zam�stnanc� ohrožených nezam�stnaností restrukturalizovaných podnik�
� P�íprava cílové skupiny pro nové pracovní uplatn�ní, nová pracovní místa formou poradenství, 

vzd�lávání a rekvalifikace, p�íprava na OSV�
� Zvýšená pé�e zam�stnanc�m nad 50 let a do 20 let 
� Umíst�ní �ásti cílové skupiny na nová pracovní místa 

7. Výchozí situace 

Zam�stnavatelé postrádají p�i obsazování volných míst kvalitní sebeprezentaci uchaze�e nebo 
uchaze�ky. Nedostatky vidí také v e správné komunikaci. Lidé, kte�í pracovali mnoho let v jednom 
podniku nebo nastupují do zam�stnání poprvé, mají problémy s orientací na trhu práce. Zp�sob 
vytvo�ení životopisu a motiva�ního dopisu je pro mnohé velkým problémem. P�edevším starší lidé 
mohou mít problémy s jazykovou bariérou a s PC gramotností.  
Pot�eba zvýšení adaptability zam�stnanc� a vzniku vzd�lávacích kurz� je podložena Analýzou cílové 
skupiny v Libereckém kraji. 
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8. Popis projektu 

Prost�ednictvím klí�ových aktivit bude zvyšována uplatnitelnost, adaptabilita, flexibilita a 
konkurenceschopnost ú�astník� i ú�astnic na pracovním trhu. Cílová skupina bude také p�ipravována 
na zahájení výkonu samostatn� výd�le�né �innosti. 

8.1 Aktivity projektu 

� P�íprava zam�stnanc� na další profesní vzd�lávání – prost�ednictvím kontaktních setkání 
budou ú�astníci seznámeni s možností absolvování jedné nebo více klí�ových aktivit a budou 
podepsány smlouvy o za�len�ní do aktivit projektu 

� Kariérové poradenství – 120 ú�astník� – cílem je zvýšení uplatnitelnosti, adaptability a 
konkurenceschopnosti ú�astník� na pracovním trhu, rozvoj informa�ní gramotnosti spojené 
s orientací na trhu práce, zpracování osobnostního portfolia, sociální dovednosti a zásady 
verbální a neverbální komunikace, prezentace a sebeprezentace p�i kontaktu se 
zam�stnavateli, pracovn�-právní gramotnost, finan�ní a ekonomická gramotnost 

� Individuální poradenství – 20 ú�astník� po p�ti hodinách  
� Pracovní diagnostika – 20 ú�astník�
� Soft skills – 60 ú�astník� – program bude zahrnovat moduly „Komunika�ní dovednosti“ a 

„Transakce v komunikaci“, „Interpersonální dovednosti“, „Tým a týmová spolupráce“, 
„Posilování proaktivního myšlení“, „Sebereflexe a sebekritika“, „�ešení konflikt� a krizí“ 

� IT kursy – 40 ú�astník� – zefektivn�ní a zrychlení práce na PC, prohloubení znalostí 
v programech Word a Excel, práce s dalšími dokumenty a šablonami ve Wordu, spojování 
tabulek, zadávání vzorc� a funkcí v programu Excel, vkládání tabulek a graf� apod. 

� Odborné jazykové kursy – 20 ú�astník� – ur�eno k prohloubení odborné jazykové kompetence, 
rozší�ení cizojazy�né terminologie v daném oboru, zlepšení schopnosti interpretace �teného 
textu s posílením prezenta�ních dovedností, konverza�ní dovednosti, písemného projevu, 
posilování multikulturního pov�domí pro schopnost adaptibility v multikulturním prost�edí 
budoucího zam�stnavatele 

� Profesní vzd�lávání a rekvalifikace – 40 ú�astník� – cílem je zvýšení flexibility a 
uplatnitelnosti na pracovním trhu, kursy sledující rozší�ení �i zm�nu jejich kvalifikace a 
rozší�ení jejich profesních dovedností 

� Zprost�edkování pracovního uplatn�ní a jeho podpora – 20 ú�astník� – poskytování 
poradenského a personálního servisu p�i zprost�edkování pracovního uplatn�ní ú�astník�m 
projektu a zam�stnavatel�m 
Ú�astníci obdrží o absolvování kurs� osv�d�ení. 

8.2 Výstupy, výsledky a dopady projektu 

Aktivity projektu jsou zam��eny na Liberecký kraj, p�edevším zóna Lidové sady, který je hospodá�skou 
krizí zna�n� postižen. T�mto ohroženým zam�stnanc�m bude formou poradenských a vzd�lávacích 
program� poskytnuta požadovaná kvalifikace pro jejich pracovní mobilitu. Zvýšená pozornost bude 
v�nována zam�stnanc�m, kte�í jsou kv�li své v�kové kategorii na trhu práce znevýhodn�ni. Ohrožení 
zam�stnanci budou p�ipravováni na nová pracovní místa a nová pracovní uplatn�ní zvýšením 
kompetencí, které jsou pro sou�asný pracovní trh považovány za klí�ové. Nabízené klí�ové aktivity 
budou zam��eny zejména na zvýšení uplatnitelnosti, adaptability a konkurenceschopnosti cílové 
skupiny na pracovním trhu. Ú�astníci si v pr�b�hu aktivit prohloubí, rozší�í, zvýší, obnoví nebo udrží 
své kvalifikace pro další uplatn�ní na trhu práce. Podporováno bude také zahájení podnikatelské 
�innosti p�ípravou nových podnikatel�. Obsah aktivit bude p�izp�soben sou�asným požadavk�m trhu 
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práce. Stávající situace na trhu práce bude pr�b�žn� monitorována po celou dobu trvání projektu.  

8.3 Cílové skupiny 

Cílovou skupinou jsou zam�stnanci podnik� postižených ekonomickou krizí, kterým hrozí 
nezam�stnanost z organiza�ních d�vod�.  
Specifické skupiny zam�stnanc� nad 50 let – jedná se o zam�stnance, kte�í se z v�kových d�vod� h��e 
uplat�ují na trhu práce. Tito lidé mají ve své profesi velké zkušenosti a mnoho let praxe, ale nemají 
požadovanou flexibilitu, pracovní tempo a jejich produktivita práce s p�ibývajícím v�kem klesá. Tito 
ú�astníci budou motivování ke zvýšení sebev�domí a aktivizace.  
Specifická skupina zam�stnanc� – mladí do 25 let – jsou to v�tšinou absolventi st�edních a vysokých 
škol, kte�í nem�li možnost získat dostate�nou praxi, mají školní teoretické znalosti, požadovaný v�k, 
pop�ípad� titul, ale pro zam�stnavatele nejsou atraktivní pro jejich pracovní nezkušenost, proto se 
po�áte�ní chu� a ochota pracovat z d�vodu nezájmu ze strany zam�stnavatel� vytrácí. Prost�ednictvím 
kariérového poradenství a dalších aktivit budou motivováni ke zvýšení sebev�domí a aktivizaci.  
Jednotlivé klí�ové aktivity jsou navrženy tak, aby co nejlépe a nejvýstižn�ji uspokojily pot�eby cílové 
skupiny. P�edevším jsou zohledn�ny požadavky zam�stnavatel� z celého Libereckého kraje – zejména 
zóna Lidových Sad� – kte�í uvažují o nabírání nových zam�stnanc�. Výrazn� tím zvýšíme adaptabilitu 
cílové skupiny a umožníme snadn�ji najít nové pracovní uplatn�ní. 

8.4 P�edpokládaný harmonogram realizace projektu  

Od 1.12.2012 do 30.11.2014 – tj. 24 m�síc�

8.5 Rámcový rozpo�et projektu a jeho financování 

Celkové orienta�ní náklady:     K�  9.660.000,00  100% 
Z toho:   osobní náklady     K�  2.200.000,00 22,8% 

 za�ízení a vybavení     K�  60.000,00 0,62% 
náklady na kursy     K�  2.400.000,00 24,85% 
p�ímá podpora – mzdové p�ísp�vky   K�  4.500.000,00 46,58% 
p�ímá podpora – stravné, cestovné ú�astník�  K�  500.000,00 5,15% 

P�ísp�vek ze strukturálních fond� 85%, p�ísp�vek ze státního rozpo�tu 15%. 
Ve�ejné finan�ní prost�edky: celkem 100% 

9. Vazba na IPRM a Zónu Lidové sady 

� Projekt má úzkou vazbu na vzd�lávání a rozvoj sociální integrace, p�edevším v oblasti Zóny 
Lidových sad� a také pro celý Liberecký kraj. 

� Projekt má významný dopad na Zónu Lidové sady, velká �ást proškolených ú�astník� projektu 
bude umíst�na k zam�stnavatel�m p�edevším v této oblasti.  

Projektem proškolení ú�astníci výrazn� zvýší konkurenceschopnost zam�stnavatel� ve výše uvedené 
oblasti Lidových sad�. 
Projekt ADAPTA I. Je nyní realizován na Okresní hospodá�ské komo�e Liberec od 1.12.2010 DO 
30.11.2012 a nachází se ve ¾ jeho realizace. Dosud bylo proškoleno 85 ú�astník� projektu a poda�ilo 
se umístit na nová pracovní místa již více než 55 osob, monitorovací indikátor byl jen 20 osob, vysoce 
jsme tedy tento indikátor p�ekro�ili. Vzhledem k tomu, že je projekt ADAPTA I.  v elice dob�e 
hodnocen jak ú�astníky projektu, tak zam�stnavateli, rozhodli jsme se podat nový projekt ADAPTA II., 
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který bude navazovat a proto žádáme o podporu. 



Strana 1 (celkem 4) 

Projektový zám�r v rámci TOP  

IPRM Liberec – zóna Lidové sady

1. Název projektu 

START, Mezinárodní spoluprací k inovacím na trhu práce v Libereckém kraji 

2. Typ projektu 

Neinvesti�ní projekt. 

3. Opera�ní program/oblast podpory/výzva 

Opera�ní program : OP LZZ 
Globální grand :  GG 5.1 – Mezinárodní spolupráce 
Prioritní osa :   Mezinárodní spolupráce 
Oblast podpory :  Mezinárodní spolupráce 
�íslo výzvy :  77, Výzva pro p�edkládání GP 5.1 – Mezinárodní spolupráce 

4. P�edkladatel projektu a partne�i 

Okresní hospodá�ská komora Liberec 
Rumunská 655/9, 460 01  Liberec 
I�: 48289027 

5. Partner(�i) projektu 

Nizozemsko:  Chamber of Commerce Gooi-, Eem-and Flevoland 
Obchodní komora se sídlem v Almere realizuje dlouhodob� úsp�šn� projekt 
Startovacích dn� pro budoucí a za�ínající podnikatele. Partner má tento 
systém velice efektivní, systémový a práv� p�enos tohoto know-how bude 
zapracován do našeho MMM. 

Švédsko:  IB East in Sweden AB 
Švédský partner má vytvo�enu sí� mezi podniky, tato je kombinací 
poradenských forem a vznikem nových obchodních p�íležitostí. P�enos tohoto 
efektivního inovativního know-how do MMM bude p�edm�tem zapojení 
partnera. 

  

6. Cíl projektu 

Cílem projektu je, aby si každý zájemce o samostatné podnikání sestavil jemu pot�ebné znalosti, 
schopnosti, dovednosti a p�edpoklady (kostky lega)  z nich si vytvo�í vlastní pyramidu rozvoje. 

� Vytvo�ení inovativní cesty k nastartování samostatného podnikání 
� Vytvo�ení interaktivního a motiva�ního poradensko-vzd�lávacího modulu formou tzv. 

LEGOSYSTÉMU – „SESTAV SI, CO POT�EBUJEŠ“ 
� P�íprava cílové skupiny pro nové pracovní uplatn�ní -  p�íprava na OSV�
� Zvýšená pé�e zam�stnanc�m nad 50 let a do 20 let 
� p�enos inovativních produkt� od obou partner� a vytvo�ení zcela nového inovativního produktu 

– výstupem bude metodicko-didaktický materiál pro vytvo�ení systémové cesty k nastartování 
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samostatného podnikání. 

7. Výchozí situace 

V �eské republice chybí systematický p�ístup k budoucím podnikatel�m. 
Dlouhodobým problémem na trhu práce v oblasti Libereckého kraje, p�edevším Zóny Lidových sad� je 
nedostate�ná nabídka pracovních míst a jednou z cest k �ešení závažné situace je sebezam�stnání 
uchaze�� a tím i do budoucna zvýšení možnosti nár�stu nových pracovních p�íležitostí, nebo� osoby, 
které za�ínají podnikat se stávají potencionálními zam�stnavateli. Uchaze�i postrádají kvalitní 
sebeprezentaci. Nedostatky vidíme také v e správné komunikaci. Lidé, kte�í pracovali mnoho let 
v jednom podniku nebo nastupují do zam�stnání poprvé, mají problémy s orientací na trhu práce. 
P�edevším starší lidé mohou mít problémy s jazykovou bariérou a s PC gramotností. Považujeme za 
d�ležité ukázat cílové skupin� možnost sebeuplatn�ní. 
Pot�eba zvýšení adaptability a vzniku vzd�lávacích kurz� MMM LEGOSYSTÉMU je podložena 
Analýzou cílové skupiny v Libereckém kraji. 

8. Popis projektu 

Prost�ednictvím klí�ových aktivit bude zvyšována uplatnitelnost, adaptabilita, flexibilita a 
konkurenceschopnost ú�astník� i ú�astnic na pracovním trhu. Cílová skupina bude p�ipravována na 
zahájení výkonu samostatn� výd�le�né �innosti. Bude pomocí p�enosu informací od zahrani�ních 
partner� vytvo�en Metodický Modulový Manuál LEGOSYSTÉM . Pracovní heslo „ŠKOLÍM SE TO, 
CO POT�EBUJI“. 

8.1 Aktivity projektu 

� workshopy se zahrani�ními partnery : 3x Nizozemsko, 3x Švédsko, 2x OHK Liberec– 
prost�ednictvím pracovních setkání p�eneseme know-how a dobré p�íklady z praxe 

� vývoj inovativního nástroje Metodický Modulový Manuál (MMM) LEGOSYSTÉM: 
rozvoj informa�ní gramotnosti spojené s orientací na trhu práce, zpracování osobnostního 
portfolia, sociální dovednosti a zásady verbální a neverbální komunikace, prezentace a 
sebeprezentace, pracovn�-právní gramotnost, finan�ní a ekonomická gramotnost, Pracovní 
diagnostika – 30 ú�astník�
Soft skills – 30 ú�astník� – program bude zahrnovat moduly „Komunika�ní dovednosti“ a 
„Transakce v komunikaci“, „Interpersonální dovednosti“, „Tým a týmová spolupráce“, 
„Posilování proaktivního myšlení“, „Sebereflexe a sebekritika“, „�ešení konflikt� a krizí“ 
IT kursy – 30 ú�astník� – zefektivn�ní a zrychlení práce na PC, prohloubení znalostí 
v programech Word a Excel, práce s dalšími dokumenty a šablonami ve Wordu, spojování 
tabulek, zadávání vzorc� a funkcí v programu Excel, vkládání tabulek a graf� apod. 
Odborné jazykové kursy – 10 ú�astník� – ur�eno k prohloubení odborné jazykové kompetence, 
rozší�ení cizojazy�né terminologie v daném oboru, zlepšení schopnosti interpretace �teného 
textu s posílením prezenta�ních dovedností, konverza�ní dovednosti, písemného projevu, 
posilování multikulturního pov�domí pro schopnost adaptibility v multikulturním prost�edí  

� p�íprava pilotních kurz� pro 100 osob 
� realizace pilotního kurzu pro 30 osob 
� úprava MMM LEGOSYST0MU pro pot�eby cílové skupiny 
� realizace II. pilotního kurzu 15 osob – výstup OSV�
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8.2 Výstupy, výsledky a dopady projektu 

Aktivity projektu jsou zam��eny na Liberecký kraj, p�edevším zóna Lidové sady, který je hospodá�skou 
krizí zna�n� postižen. T�mto ohroženým ú�astník�m bude formou poradenských a vzd�lávacích 
program� poskytnuta požadovaná kvalifikace pro jejich pracovní mobilitu. Zvýšená pozornost bude 
v�nována zam�stnanc�m, kte�í jsou kv�li své v�kové kategorii na trhu práce znevýhodn�ni. Ohrožení 
zam�stnanci budou p�ipravováni na nová pracovní místa a nová pracovní uplatn�ní zvýšením 
kompetencí, které jsou pro sou�asný pracovní trh považovány za klí�ové. Nabízené klí�ové aktivity 
budou zam��eny zejména na zvýšení uplatnitelnosti, adaptability a konkurenceschopnosti cílové 
skupiny na pracovním trhu. Ú�astníci si v pr�b�hu aktivit prohloubí, rozší�í, zvýší, obnoví nebo udrží 
své kvalifikace pro další uplatn�ní na trhu práce. Podporováno bude hlavn� zahájení podnikatelské 
�innosti p�ípravou nových podnikatel�. Obsah aktivit bude p�izp�soben sou�asným požadavk�m trhu 
práce. Stávající situace na trhu práce bude pr�b�žn� monitorována po celou dobu trvání projektu.  

8.3 Cílové skupiny 

Cílovou skupinou jsou nezam�stnaní dlouhodob� vedení na ú�adu práce nebo uchaze�i o práci . 
Specifické skupiny osob nad 50 let – jedná se o uchaze�e, kte�í se z v�kových d�vod� h��e uplat�ují na 
trhu práce. Tito lidé mají ve své profesi velké zkušenosti a mnoho let praxe, ale nemají požadovanou 
flexibilitu, pracovní tempo a jejich produktivita práce s p�ibývajícím v�kem klesá. Tito ú�astníci budou 
motivování ke zvýšení sebev�domí a aktivizace.  
Specifická skupina uchaze�� – mladí do 25 let – jsou to v�tšinou absolventi st�edních a vysokých škol, 
kte�í nem�li možnost získat dostate�nou praxi, mají školní teoretické znalosti, požadovaný v�k, 
pop�ípad� titul, ale pro zam�stnavatele nejsou atraktivní pro jejich pracovní nezkušenost, proto se 
po�áte�ní chu� a ochota pracovat z d�vodu nezájmu ze strany zam�stnavatel� vytrácí. Prost�ednictvím 
kariérového poradenství a dalších aktivit budou motivováni ke zvýšení sebev�domí , aktivizaci a startu 
podnikání. 
Jednotlivé klí�ové aktivity budou navrženy tak, aby co nejlépe a nejvýstižn�ji uspokojily pot�eby cílové 
skupiny. P�edevším budou zohledn�ny požadavky na trhu práce z celého Libereckého kraje – zejména 
zóna Lidových Sad� . Výrazn� tím zvýšíme adaptabilitu cílové skupiny a umožníme snadn�ji najít nové 
pracovní uplatn�ní jako OSV�. 

8.4 P�edpokládaný harmonogram realizace projektu  

Od 1.12.2012 do 30.11.2014 – tj. 24 m�síc�

8.5 Rámcový rozpo�et projektu a jeho financování 

Celkové orienta�ní náklady:     K�  5.710.000,00  100% 
Z toho:   osobní náklady     K�  3.900.000,00  
  Cestovné     K� 1.000.000,00 

 za�ízení a vybavení     K�  110.000,00  
náklady na kursy     K�  700.000,00  

P�ísp�vek ze strukturálních fond� 85%, p�ísp�vek ze státního rozpo�tu 15%. 
Ve�ejné finan�ní prost�edky: celkem 100% 

9. Vazba na IPRM a Zónu Lidové sady 

� Projekt má úzkou vazbu na vzd�lávání a rozvoj sociální integrace, p�edevším v oblasti Zóny 
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Lidových sad� a také pro celý Liberecký kraj. 
� Projekt má významný dopad na Zónu Lidové sady, �ást proškolených ú�astník� projektu  

za�ne jako OSV� p�edevším v této oblasti.  

Projektem proškolení ú�astníci výrazn� zvýší konkurenceschopnost ve výše uvedené oblasti Lidových 
sad�. 



Posouzení projektového zám�ru a možnosti jeho za�azení do  

IPRM – zóna Lidové sady 

Název projektového zám�ru: ADAPTA II., Vzd�láváním k vyšší adaptabilit� zam�stnanc�

ohrožených restrukturalizací v Libereckém kraji�

P�edpokládaný OP: OP LZZ, výzva 36 

Zhodnocení vazby projektu na IPRM z hlediska v�cného: 
V rámci IPRM je pro daný PZ relevantní Opat�ení 2.2 - Zvyšování kvality a nabídky 

vzd�lávání a zlepšování podmínek pro sociální integraci, který uvádí následující typové 

aktivity relevantní k zám�ru: 

• Rozvoj celoživotního vzd�lávání 

• Podpora prevence sociáln�-patologických jev�

Z pohledu v�cné vazby i cílové skupiny projektového zám�ru lze identifikovat soulad 

projektového zám�ru s IPRM – aktivity projektu se vztahují k ob�ma uvedeným typovým 

aktivitám – cíle projektu korespondují s opat�ením 2.2 IPRM (Cíli projektu jsou Zvýšení 

adaptability zam�stnanc� ohrožených nezam�stnaností restrukturalizovaných podnik�, 

P�íprava cílové skupiny pro nové pracovní uplatn�ní, nová pracovní místa formou 

poradenství, vzd�lávání a rekvalifikace, p�íprava na OSV�, Zvýšená pé�e zam�stnanc�m nad 

50 let a do 20 let, Umíst�ní �ásti cílové skupiny na nová pracovní místa). Rovn�ž cílové 

skupiny jsou v souladu s daným opat�ením. Pozitivn� lze hodnotit i fakt, že navrhovaný 

projektový zám�r navazuje na již probíhající projekt ADAPTA I. 

Zhodnocení vazby projektu na IPRM z hlediska vazby na zónu Lidové sady 
Projekt je možno za�adit do IPRM v p�ípad� jasného prokázání vazby na zónu Lidové sady - 

projekt musí být realizován v zón� nebo na ni mít jednozna�ný dopad.  

V p�ípad� tohoto projektového zám�ru lze vysledovat vazbu realizace projektu, resp. jeho 

významné �ásti p�ímo v zón� Lidové sady (projekt se zam��uje jednak na cílovou skupinu 

s akcentem na její zástupce ze zóny Lidové sady, tak i p�edpokládá jejich umíst�ní v rámci 

podnik� v zón� Lidové sady), projektový zám�r je tedy i z tohoto pohledu v souladu 

s IPRM. 

P�edkladateli lze doporu�it následn� v rámci projektové žádosti podrobn�ji specifikovat 

zapojení cílové skupiny ze zóny Lidové sady do projektu a realizaci klí�ových aktivit v zón�

Lidové sady. 

  



Název projektového zám�ru: START, Mezinárodní spoluprací k inovacím na trhu práce 

v Libereckém kraji�

P�edpokládaný OP: OP LZZ, výzva 77 

Zhodnocení vazby projektu na IPRM z hlediska v�cného: 
V rámci IPRM je pro daný PZ relevantní Opat�ení 2.2 - Zvyšování kvality a nabídky 

vzd�lávání a zlepšování podmínek pro sociální integraci, který uvádí následující typové 

aktivity relevantní k zám�ru: 

• Rozvoj celoživotního vzd�lávání 

• Podpora prevence sociáln�-patologických jev�

Z pohledu v�cné vazby i cílové skupiny projektového zám�ru lze identifikovat soulad 

projektového zám�ru s IPRM – aktivity projektu se vztahují k ob�ma uvedeným typovým 

aktivitám – cíle projektu korespondují s opat�ením 2.2 IPRM (Cílem projektu je aby si každý 

zájemce o samostatné podnikání sestavil jemu pot�ebné znalosti, schopnosti, dovednosti a 

p�edpoklady (kostky lega) z nich si vytvo�í vlastní pyramidu rozvoje). Rovn�ž cílová skupina 

budoucích samozam�stnatel� (OSV�) je v souladu s daným opat�ením. Pozitivn� lze hodnotit 

zapojení zahrani�ních partner� s ohledem na p�edpokládaný p�enos know-how a p�íklad�

dobré praxe od t�chto zahrani�ních partner�. 

Zhodnocení vazby projektu na IPRM z hlediska vazby na zónu Lidové sady 
Projekt je možno za�adit do IPRM v p�ípad� jasného prokázání vazby na zónu Lidové sady - 

projekt musí být realizován v zón� nebo na ni mít jednozna�ný dopad.  

V p�ípad� tohoto projektového zám�ru lze vysledovat vazbu realizace projektu, resp. jeho 

významné �ásti p�ímo v zón� Lidové sady (projekt se zam��uje jednak na cílovou skupinu 

s akcentem na její zástupce ze zóny Lidové sady, tak i p�edpokládá zahájení jejich 

samostatného podnikání jako OSV� v zón� Lidové sady), projektový zám�r je tedy i 

z tohoto pohledu v souladu s IPRM. 

P�edkladateli lze doporu�it následn� v rámci projektové žádosti podrobn�ji specifikovat 

zapojení cílové skupiny ze zóny Lidové sady do projektu a realizaci klí�ových aktivit v zón�

Lidové sady. 


