
Co je evropský soCiální fond (esf)?
ESF, který existuje již více než 50 let, je nejstarší  
z fondů EU. Česká republika se podílí na využívání 
prostředků z tohoto fondu od vstupu do EU v roce 
2004. Hlavním posláním ESF je rozvíjet zaměstna-
nost, snižovat nezaměstnanost a podporovat soci-
ální začleňování. V centru pozornosti ESF jsou lidé  
a snaha pomoci jim při uplatnění na trhu práce.

Co je operační program lidské zdroje  
a zaměstnanost (op lzz)?
OP LZZ je jedním ze tří operačních programů fi-
nancovaných z ESF v programovém období  
2007 – 2013. Usiluje o rovné příležitosti a odstraňo-
vání bariér na trhu práce prostřednictvím zlepšování 
přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání a prostřed-
nictvím podpory poskytování kvalitních a dostupných 
sociálních služeb.

jaké aktivity jsou v rámCi op lzz  
podporovány?

OP LZZ obsahuje 5 prioritních os, které se zaměřují 
na tato témata:
1. vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů,
2. zlepšování přístupu k zaměstnání a prevence  

nezaměstnanosti,
3. podpora sociálních služeb a sociálního začleňo-

vání,
4. zvyšování kvality veřejné správy a veřejných  

služeb,
5. posilování mezinárodní spolupráce, inovativnosti  

a partnerství,
Prioritní osy jsou dále rozděleny na oblasti podpory, 
které v rámci daného tématu vymezují aktivity a cílo-
vé skupiny, na které mohou být projekty zaměřeny. 

kdo může žádat o dotaCi z op lzz?
Žadateli mohou být zaměstnavatelé, nestátní  
neziskové organizace, vzdělávací, výzkumné a po- 
radenské instituce, profesní a podnikatelská  
sdružení, odborové organizace, sociální partneři, 
úřady práce, státní správa, samospráva a další.

jak získat podporu z op lzz?
Pro jednotlivé oblasti podpory jsou vyhlašová-
ny výzvy k předkládání projektů ve formě žádostí  
o finanční podporu. Výzvy dále specifikují projektové 
aktivity, cílové skupiny, oprávněné žadatele, minimální 
a maximální výši podpory a podobně.
Podrobnější informace získáte v Prováděcím doku-
mentu OP LZZ a v Příručce pro žadatele.

kde získat víCe informaCí o op lzz?

Veškeré informace získáte na stránkách www.esfcr.cz. 
Kromě dokumentů a příruček jsou zde uveřejňovány  
i vyhlášené výzvy či prezentace realizovaných projek-
tů. Dotazy týkající se operačního programu můžete 
psát na esf@mpsv.cz. 
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