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Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu 

Příloha č. 3 – Popis podporovaných cílových skupin  
 
 

Místní akční skupina MAS Vladař o.p.s.; IČO 264 04 818 (dále také jen „MAS“) 
vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu  
v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
 

1. Identifikace výzvy ŘO 

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje 

Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena 03_16_047 

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje 

 
 

2. Identifikace výzvy MAS 

Číslo výzvy MAS 893/03_16_047/CLLD_15_01_146 

Název výzvy MAS 7. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora 
zaměstnanosti na území MAS Vladař II. 

Druh výzvy MAS Kolová 

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci 
výzvy MAS 

Otevřená 

 
 
 
 
V rámci skupiny aktivit Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti jsou cílovou skupinou zejména 
osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, osoby se zdravotním 
postižením a osoby opouštějící institucionální zařízení. 
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Definice podporovaných cílových skupin 
 

Název cílové skupiny Definice cílové skupiny 

Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané  Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR 
déle než 1 rok. 

 Uchazeči o zaměstnání, jejichž doba 
evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 
letech souhrnné délky 12 měsíců. 

Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce  
 

Osoby, které splňují alespoň dvě z níže uvedených 
charakteristik:  

 Osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci 
uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle 
než 5 měsíců. 

 Osoby mladší 25 let. 

 Osoby ve věku 50 a více let. 

 Osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň 
ISCED 0 – 2). 

 Osoby se zdravotním postižením. 

 Osoby pečující o dítě mladší 15 let či o 
osobu blízkou. 

 Osoby z národnostních menšin a osoby z 
jiného sociokulturního prostředí. 

Osoby se zdravotním postižením 
 

osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - osoby invalidní v 
I. až III. stupni a osoby zdravotně znevýhodněné 

Osoby opouštějící institucionální zařízení osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění 

 

 

 


