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Evropský sociální fond

*1957 – vnitřní trh

Hlavní nástroj EU 

pro investice do 

lidského kapitálu

Přibližně 10 % 

rozpočtu EU

Sdílené řízení 



OPZ (Zaměstnanost)
OPZ a OP VVV – nejlépe čerpající programy z fondů EU v ČR

2/3 vyčerpáno

100% do roku 2023

OP PRP: úspěšný, leč končí

OP PMP (FEAD): Navýšení alokace React EU – 4 miliony EUR

: Sociálně terapeutické dílny Miriam; Profesionalizace Charity Valašské

Meziříčí, Dluhová poradna Charity Starý Knín, a dal.



ESF+
2,7 mld. EUR pro ČR 2021-2027 (+ 3 roky)

10% přesun do Fondu soudržnosti – kompenzace z programu 

Spravedlivé transformace

Program Zaměstnanost+ (OPZ+): ESF+

Program Jan Ámos Komenský (P JAK): ESF+ a EFRR

Formální posuzování ze strany Komise / schválení: duben 2022 

(odhad) / ČR je jedna z prvních zemí EU

Složka EaSI – přímé a nepřímé řízení



OPZ+                           1,46 mld. EUR (1,89 mld. EUR)

Budoucnost práce

Dovednosti a rekvalifikace (ÚP)

APZ / Záruka pro mládež

Rovnost žen a mužů/dětské 

skupiny

Žádné VPP

720 mil. EUR

Sociální

začleňování

Znevýhodněné skupiny 

(včetně Romů)

Sociální podniky

Dostupnost sociálních a 

zdravotních služeb

571 mil. EUR

Materiální 

pomoc 

nejchudším 

osobám

„Polévkový program“

73 mil. EUR



Další priority OPZ+

Sociální inovace

Sociální experimentování a rozvoj nových služeb

36.5 mil. EUR

Technická pomoc

Administrativa fondu na národní úrovni

58 mil. EUR



Čerpání z OPZ+ a NPO: synergie bez překryvů

Výzvy již v roce 

2022

Národní plán 

obnovy – ČR je 

napřed

Zaměření výzev: 

MPSV jako řídící 

orgán v 

konzultaci s EK

Monitoring, 

přezkum a 

hodnocení



Podmínky Evropské komise

Horizontální 

základní 

podmínky

Tematické 

základní 

podmínky

Princip 

partnerství

Řádná správa a 

transparentnost



Podmínky Evropské komise (pokračování)

Tématické

koncentrace

Evropský pilíř 

sociálních práv

Specifické cíle 

ESF+

Integrace Romů 

a řízení pro 

porušení práva 

EU



Doporučení Evropské komise / Rady

Evropský semestr 2019, 2020:

• Odolnost systému zdravotní péče a digitalizace zdravotnictví

• Podpora digitálních dovedností na trhu práce a práce se znevýhodněnými skupinami

• Zvyšovat kapacity předškolní péče o děti

Výzvy pro ČR*: 

• Sociální summit v Portu: zaměstnanost / vzdělávání dospělých / osoby ohrožené chudobou

• Strategie dlouhodobé péče se zaměření na deinstitucionalizaci

• Integrace občanů třetích zemí

• Systém pro sociální bydlení

• Měření chudoby (Eurostat a ČSÚ) – lidé v exekucích mimo statistiku

* Dle názoru autora prezentace. Není oficiální stanovisko EK.





• www.esfcr.cz • https://ec.europa.eu/european-

social-fund-plus/cs)

Více informací

http://www.esfcr.cz/
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/cs


Děkuji za pozornost

Lukas.Pachta@ec.europa.eu
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