Zápis z jednání pracovní skupiny Podnikání a podpora zaměstnanosti
Datum jednání:

11. 5. 2015

Místo jednání:
Přítomni:

Svaz měst a obcí, Praha, Kongresové centrum
viz prezenční listina

Pan Jetmar a paní Lenka Antolová přivítali účastníky pracovní skupiny Podnikání a podpora
zaměstnanost. Pan Jetmar poté představil metodiku MEMOS, která bude vydána k 15. 5.2 015. Bylo
popsáno fungování Platformy a časové rozdělení aktivit v území v období prodloužení Projektu.
Program jednání dále pokračoval dle zaslané pozvánky.

1, Prezentace: Sociální podnikání jeho podpora v Operačním programu zaměstnanost
Hosté: Mgr. Svatava Škantová, MPSV
Mgr. Veronika Pokorná, MPSV
Prezentaci k bodu přednesly Mgr. Svatava Škantová a Mgr. Veronika Pokorná z MPSV, které je řídícím
orgánem OPZ. Seznámily přítomné se současným stavem problematiky sociálního podnikání
(www.ceske-socialni-podnikani.cz) a hlavními podmínkami připravované výzvy, v níž bude možné
získat finanční prostředky na podporu sociálního podnikání.
Prezentace je umístěna na http://portal.obcesobe.cz/.
V diskuse se věnovala především otázkám podnikání obcí, vzniku udržitelných podnikatelských
aktivit, spojení obcí (meziobecní spolupráce) pro vytvoření společné sociální firmy se zaměřením
především na údržbu obecního majetku a veřejné zeleně, úklid veřejných prostranství apod. Tímto
způsobem se obce podílejí na řešení nezaměstnanosti zejména v případě osob, které dlouhodobě
nemohou najít zaměstnání na běžném trhu práce.

2. Téma Zaměstnanost
Hosté: zástupce MPSV, ředitelka Úřadu práce v Přerově
P. Hluzinová stručně představila záměr, který spočívá především v komplexní orientaci v systému
institucí/aktérů na trhu práce a síťování potřebných informací.
Na podporu tohoto záměru vystoupili hosté Ing. Kapounová (ředitelka ÚP Přerov) a PhDr. Pospíšil
(zástupce Svazu průmyslu a dopravy), který zdůraznil potřebu přizpůsobit systém vzdělávání reálným
potřebám trhu práce (týká se zejména technických oborů – podpory polytechnické výuky).
V diskusi se všichni přítomní vyjádřili k představenému záměru, většina podpořila myšlenku, aby tato
aktivita (síťování institucí trhu práce) probíhala v rámci „servisních center“.

3. Shrnutí diskuse k dané problematice
Podporovat, aby v dalších výzvách OPZ IP 2.1 Podpora sociálního podnikání došlo ke změně
ve specifikaci žadatelů. V první výzvě budou moci žádat podnikatelské subjekty, v nichž mají obce
max. účast ve výši 49%. Zástupci regionálních týmů, kteří byli přítomni na jednání platformy, vyjádřili
podporu záměru, aby žadateli mohly být obce či DSO.
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V rámci diskuse byl vysloven názor, že by součástí „servisních center“ měla být
služba/aktivita, v jejímž rámci bude probíhat sběr, třídění, síťování… informací aktérů trhu práce
(zaměstnavatelé, ÚP, vzdělávací zařízení, NNO atd.).
Zajistit výše uvedenou službou/aktivitou návaznost na regionální pakty zaměstnanosti,
jejichž činnost bude ukončena (jednalo se o projektovou aktivitu), a její financování podpořit ze
strany státu systémově.

VÝSTUPY Z JEDNÁNÍ PLATFORMY EMOS – ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ
Z jednání platformy EMOS – Zaměstnanost a podnikání vyplynuly následující výstupy:
Podporovat, aby v dalších výzvách OPZ IP 2.1 Podpora sociálního podnikání došlo ke změně
ve specifikaci žadatelů. V první výzvě budou moci žádat podnikatelské subjekty, v nichž mají obce
max. účast ve výši 49%. Zástupci regionálních týmů, kteří byli přítomni na jednání platformy, vyjádřili
podporu záměru, aby žadateli mohly být obce či DSO.
V rámci diskuse byl vysloven názor, že by součástí „servisních center“ měla být
služba/aktivita, v jejímž rámci bude probíhat sběr, třídění, síťování… informací aktérů trhu práce
(zaměstnavatelé, ÚP, vzdělávací zařízení, NNO atd.).
Zajistit výše uvedenou službou/aktivitou návaznost na regionální pakty zaměstnanosti,
jejichž činnost bude ukončena (jednalo se o projektovou aktivitu), a její financování podpořit ze
strany státu systémově.

Zapsala: Lenka Antolová, Lucie Kořínková
Ověřil: Jaromír Jech
V Praze, 18. 5. 2015
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