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3. jednání poradní skupiny Vzdělanější a zaměstnanější region RSK MSK a Strategie 
Ostravské metropolitní oblasti 
 
Datum jednání:  12. 12. 2022, 10:00 – 11:30 hod. 
Místo jednání:  Online jednání prostřednictvím aplikace Teams 
 
Program:  

1. Zahájení 
2. Projednání předložených námětů OPZ+ pro ŘV SOMO 
3. Předložené záměry v rámci výzvy č. 26 Zájmové a neformální vzdělávání II 
4. Závěr 
 

Přítomní členové PS: 7 členů (70% účast, celkem 10 členů) 
Prezenční listina je přílohou č. 1 zápisu 

Bod 1 – Zahájení 
 
D. Vdolečková přivítala účastníky na jednání poradní skupiny (dále jen PS) a konstatovala usnášeníschopnost 

PS ITI. Představila program jednání. Zároveň informovala, že z jednání je pořizován audio záznam pro účely 

pořízení zápisu.  

 
Bod 2 - Projednání) předložených námětů OPZ+ pro ŘV Strategie 
 
D. Vdolečková zrekapitulovala již proběhlé události jako bylo předložení projektových námětů, jejich výběr 

PS a schválení doporučeného výstupu PS v září Řídicím výborem SOMO. Na základě informací z výzev ŘO 

OPZ+, vyhlášených v listopadu 2022, pro vydání Vyjádření Řídicího výboru SOMO bylo nutno schválené 

náměty znovu oslovit, aby byly řádně doplněny v oblastech, které nebyly před vyhlášením výzvy známy.  

1. Změnil se způsob financování – nově je u neziskových organizací stanoveno spolufinancování ze 

strany žadatele ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů (z tohoto důvodu 1 námět odstoupil z další 

realizace, 2 náměty byly upraveny ve finanční částce), 

2. ve výzvě byly identifikovány další do té doby nepožadované indikátory. 

 

Předkladatelé předložili své upravené náměty. Předkladatel RUBIKON Centrum, z.ú. dle svého vyjádření 

nebude předkládat žádost o podporu a odstupuje od svého námětu „Zvýšení zaměstnatelnosti odsouzených 

na Ostravsku II”. 

 

J. Rafaj se dotázal, zda u námětu „Inspirace a šance pro tebe“ předkladatele Klub Inspirace nebude docházet 

k duplicitnímu financování aktivit, které paralelně zajišťují i úřady práce. M. Navrátil vysvětlil, že úřady práce 

fungují na odlišném principu a pracují už pouze s nezaměstnanými. Námět počítá i s preventivními aktivitami, 

které by umožnily matkám na rodičovské dovolené, které jsou po jejím skončení ohrožené nezaměstnaností, 

se vrátit na trh práce. A. Danielová upřesnila, že jde o soubor aktivit, a některé z nich úřady práce neřeší.  
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Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
Usnesení: 1/3 

Poradní skupina Vzdělanější a zaměstnanější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO předložené 

náměty  

•  Tranzitní místa v sociálních podnicích v MSK+, předkladatel Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 

• KOLOVÝ KRUH PRO PACHATELE, předkladatel Kola pro Afriku, o.p.s. 

• Inspirace a šance pro tebe, předkladatel Klub Inspirace, z.s 

• Komunitní bydlení k úzdravě, předkladatel Asociace TRIGON, o.p.s. 

schválit k předložení do výzvy OP Z+ vyhlášené pro ITI.  

 
Bod 2 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 26 Zájmové a neformální vzdělávání II 
 
D. Vdolečková představila 1 předložený námět do výzvy nositele č. 26 Zájmové a neformální vzdělávání II.  

Po diskuzi k nejasnosti aktivit plánovaných v záměru bylo dohodnuto, že se PS k tomuto záměru sejde 

opakovaně. Další jednání je naplánováno hned z kraje ledna 2023. 

 
Bod 4 - Závěr 
 
D. Vdolečková poděkovala všem za účast na jednání PS.  
 
Přílohy: 
 

1. Seznam účastníků 
 
Seznam účastníků: 
 

Č. Jméno a příjmení Organizace 

1 Martin Navrátil MS Pakt 

2 Jan Rafaj Heimstaden 

3 Andrea Nytrová Střední škola prof. Zdeňka Matějčka 

4 Alena Danielová MSIC a.s. 

5 Ladislav Kozák Krajská hospodářská komora 

6 Tomáš Führer 
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, 
ředitel školy 

7 Dagmar Vdolečková Magistrát města Ostravy 

 
Zapsala: Dagmar Vdolečková 
     
Schválil:  Martin Navrátil 


