
          
 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

vyhlašuje 
výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu  

v rámci 
Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2  

hlavní město Praha 
v grantovém schématu  

 

“VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ“ 
 
1. Identifikace výzvy 
Číslo výzvy 1 – průběžná  (Poslední možnost předložení žádostí je 31. 7. 2006.) 

Číslo a název 
grantového schématu 

CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů 

Prostředky pro výzvu 65 milionů Kč 

Program Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 
hlavní město Praha 

Priorita 2 – Sociální integrace a rovné příležitosti 

Opatření 2.2 – Sladění rodinného a pracovního života 

 
2. Popis grantového schématu 
Zaměření projektů a cíle 
Žádosti o podporu projektů mohou být soustředěny na jednotlivé skupiny činností a jednotlivé 
cílové skupiny nebo jejich kombinace podporující vybrané specifické cíle opatření 2.2: 
• oslabení předsudků vyplývajících z existujících postojů vůči ženám a zvýšení všeobecného 

povědomí o významu žen ve společenském a pracovním životě; 
• zlepšování podmínek kariéry žen ve výzkumu a vývoji, na základě analýzy příčin včetně 

překlenování chybějících poznatků o postavení žen ve výzkumu a vývoji;  
• tvorba partnerských sítí organizací zabývajících se problematikou rovných příležitostí 

a slaďování rodinného a pracovního života. 
 
Podporované činnosti  

a) Propagace rovností šancí pro ženy a muže včetně sdílení dobré praxe: 
• zvyšování všeobecného povědomí o významu rovnosti šancí pro ženy a muže a strategií ke 

zvládnutí rodiny a kariéry v životě rodičů – spolupráce s médii, osvětové aktivity cílené na 
konkrétní skupiny příjemců, efektivní nástroje sdílení zkušeností (např. informační portál pro 
rodiče, publikace osvědčených metod apod.); 

• příprava příkladových studií (pilotních projektů) těžících ze zkušeností již realizovaných 
aktivit v Praze s možností jejich implementace v dalších regionech v ČR.



 
 

b) Vyrovnávání šancí žen ve výzkumu a vývoji ve všech vědních oblastech, a to v podnikovém, 
vládním, vysokoškolském i neziskovém sektoru: 
• zavedení zvláštních, překlenovacích grantů a konzultačních programů pro rodiče vracející se 

zpět do vědecké kariéry, hledání možností, jak podpořit kariéru rodičů pracujících ve vědě 
a výzkumu; 

• podpora networkingu, výměny zkušeností a komunikace žen ve vědě a výzkumu; 
• analýzy a evaluace stávajících politik a aktivit, vypracování národní strategie pro zlepšení 

postavení žen ve vědě a výzkumu, návrh a ověření vhodných a efektivních opatření pro 
podporu žen ve vědě a výzkumu; 

• vypracování koncepčních nástrojů pro sledování postavení žen ve vědě a výzkumu, soustavný 
sběr dat o situaci žen ve vědě a výzkumu napříč vědními obory i sektory národního 
hospodářství, soustavný monitoring událostí ovlivňujících postavení žen ve vědě a výzkumu, 
vyhodnocování těchto pozorování;  

• zvyšování všeobecného povědomí o významu žen ve vědě a výzkumu prostřednictvím 
vhodných forem informování vybraných cílových skupin, podpory vzdělávání a osvěty, 
mainstreamingu a kvalifikované práce v oblasti médií; 

• mapování možností pro zavedení mentorovacích programů a schémat. 

Uvedené aktivity by neměly duplikovat již probíhající projekty v této oblasti, naopak, měly by 
v rámci ucelené koncepce a na bázi partnerské spolupráce překlenovat chybějící poznatky, 
metody, nástroje a politiky. 

c) Zlepšování spolupráce organizací zabývajících se rovnými vztahy mezi muži a ženami, 
navazování partnerství:  
• vypracování společné strategie pro neziskové organizace zabývající se problematikou žen 

a slaďováním rodinného a pracovního života; 
• podpora tvorby partnerských a komunikačních sítí takto zaměřených neziskových organizací, 

výměny zkušeností, slaďování strategií a záměrů a provázání těchto sítí s ostatními aktéry 
v oblasti. 

d) Zlepšování managementu neziskových organizací zabývajících se touto problematikou:  
• posílení organizační kapacity a udržitelnosti; 
• podpora v oblasti strategického plánování;  
• podpora manažerských dovedností vedoucích pracovníků;  
• vzdělávání pracovníků.  
 
Podporované cílové skupiny 

pro činnosti uvedené v bodě a) 
- zaměstnavatelé, 
- zaměstnanci, zaměstnankyně, 
- sociální partneři, 
- nestátní neziskové organizace zabývající se problematikou rovných příležitostí, 
- osoby vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, 
- média. 



 
 

pro činnosti uvedené v bodě b) 
- ženy pracující ve výzkumu a vývoji, 
- nestátní neziskové organizace zabývající se problematikou rovných příležitostí, 
- zaměstnavatelé, 
- zaměstnanci, zaměstnankyně, 
- sociální partneři. 

pro činnosti uvedené v bodě c) a d) 
- nestátní neziskové organizace zabývající se problematikou rovných příležitostí, 
- zaměstnavatelé, 
- sociální partneři. 
 
Oprávnění žadatelé  

• nestátní neziskové organizace, zejména organizace zabývající se problematikou rovných 
příležitostí 

- občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb.  
- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb. 
- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., pokud poskytují zdravotní, 

kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí 
- nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb. 

• vědeckovýzkumná pracoviště 
• vysoké školy a jiné vzdělávací instituce 
• sociální partneři  
• zaměstnavatelé 
• masmédia, produkční společnosti 

Žadatel může být fyzická i právnická osoba se sídlem nebo bydlištěm v ČR a musí být přímo 
zodpovědný za přípravu a řízení projektu. Nesmí působit jako prostředník. 

Projektoví partneři mohou být z celé Evropské unie. 
 
Finanční podpora projektů 

-  Podpora bude poskytována formou nevratné přímé pomoci a projekty mohou být podpořeny 
až do výše 100 % uznatelných nákladů projektu. Jednotlivé návrhy projektů mohou žádat 
o finanční podporu z JPD 3 pouze v rozmezí: 600 000 až 6 000 000 Kč. 

-  Pro podnikatelské subjekty (pokud jsou v projektu jako podporovaná cílová skupina) platí 
pravidla o poskytování veřejné podpory dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže č.j. VP/S 79/04-160 ze dne 28. dubna 2004. 

-  Výběrová komise provede první výběr projektů po vyhodnocení předložených žádostí, jejichž 
součet požadované podpory dosáhne finančního objemu alespoň 12 milionů Kč. 

-  Následně bude výběr projektů probíhat 1x za 3 měsíce až do vyčerpání celého objemu 
prostředků určeného pro podporu projektů v rámci tohoto grantového schématu.  



 
 

Monitorování projektů  
Pro tento program podpory jsou stanoveny výstupy a výsledky, kterých by měly projekty 
dosahovat. Jejich seznam je uveden v dodatku k JPD 3 u opatření 2.2. Pro šest z těchto ukazatelů 
výstupů a výsledků (viz příloha této výzvy) jsou vzhledem k přiděleným finančním prostředkům 
plánovány cílové hodnoty (kvantifikované cíle). Žadatel v žádosti o podporu zvolí ty 
kvantifikované ukazatele, které se týkají jeho projektu, a uvede jejich plánované hodnoty pro svůj 
projekt. V průběhu realizace projektu bude povinen tyto ukazatele (včeně podrobnějších 
uváděných v dodatku k JPD 3) sledovat a informovat o jejich naplňování prostřednictvím 
monitorovacích zpráv. 
 
Věcné hodnocení žádostí  
Pro věcné hodnocení žádostí budou použita hodnotící kritéria 1 – 6, která jsou publikována 
v Příručce pro žadatele o finanční podporu z JPD 3, a kritérium 7 – „Specifické požadavky“, 
definované pro toto grantové schéma jediným subkritériem:  

• subkritérium 7.1 „Kvalita analýzy potřeb cílových skupin“ – maximum 5 bodů.  

Toto subkritérium hodnotí popis výchozího stavu v oblastech: 
- současných předsudků vůči ženám nebo 
- počtu žen pracujících ve výzkumu a vývoji ve všech vědních oblastech nebo  
- organizací zabývajících se problematikou gender. 

Při hodnocení budou také posuzovány zkušenosti a znalosti žadatele a případně jeho partnerů 
s cílovými skupinami v hl. m. Praze. 

Minimální počet bodů věcného hodnocení pro zařazení do výběru je 55 (ze 100 možných). 

Místo realizace projektů 
Projekty musí být realizovány převážně na území hl. m. Prahy, výjimečně i na území 
Středočeského kraje.  

Území dopadu  
Podmínkou projektu je přínos pro cílovou skupinu, jejíž sídlo, trvalé bydliště nebo pracoviště je 
na území hl. města Prahy.  

Doba realizace 

Projekty mohou trvat maximálně 24 měsíců.  
 
3. Podávání žádostí 
Termín  
Žádosti je možné předkládat průběžně od 20. ledna 2005 s termínem doručení nejpozději do 
31. července 2006. 
 
Formální podoba žádosti a způsob jejího podání 
- Žádost o finanční podporu projektu musí být vyplněna v programu Benefit (verzi, která je 

upravena pro tuto výzvu) a odevzdána 1x v elektronické podobě (na CD nebo disketě) 



 
 

a 3x v tištěné podobě, včetně všech povinných příloh u každého tištěného vyhotovení (z toho 
1x originál).   

- Program Benefit pro tuto výzvu, včetně pokynů pro vyplnění, je k dispozici na internetových 
stránkách  www.esfcr.cz nebo na CD u administrátora výzvy – NVF, o.p.s. 

- Žádost musí být v obálce označené těmito údaji:  
-  názvem programu v adrese  
- v levém horním rohu 

- plným názvem a adresou žadatele 
- nápisem NEOTVÍRAT! 
- číslem priority, opatření a výzvy grantového schématu: 

   CZ.04.3.07/2.2.02.1 

Adresa pro doručení 
- Žádost je možné poslat pouze doporučeně poštou na adresu vyhlašovatele: 
  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
   Odbor řízení pomoci z ESF 
   Oddělení řízení a implementace JPD 3 
  Na Poříčním právu 1 
  128 01  Praha 2  
 
4. Podpora přípravy žádostí a konzultace 
Veškeré informace o požadavcích na projekty a pokyny k vyplnění formuláře žádosti jsou 
uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z JPD 3, jejíž aktuální znění je k dispozici 
na internetové adrese www.esfcr.cz/files/clanky/5491/prirucka_II.pdf.  

Žadatelům o finanční podporu se důrazně doporučuje konzultovat přípravu projektu 
s administrátorem výzvy - NVF, o.p.s., aby se tak vyhnuli případnému vyřazení projektu 
z formálních důvodů nebo důvodů přijatelnosti. Termín konzultace je nutno domluvit předem.  

Termíny seminářů pro žadatele budou uveřejněny na internetových stránkách www.esfcr.cz 
a www.nvf.cz/esf. 

Kontakt na administrátora výzvy 

Národní vzdělávací fond, o. p. s. 
Úsek technické pomoci pro OP RLZ a JPD 3, tým Adaptabilita  
Opletalova 25, Praha 1 
 
Ing. Alexandra Kroppová, projektová manažerka 

 tel.: +420 224 500 591 
email: kroppova@nvf.cz 

 
5. Další informace 
Seznam vybraných projektů, upozornění na probíhající výzvu a případné změny budou 
uveřejňovány nejméně jedenkrát za tři měsíce do doby vyčerpání prostředků, které jsou pro 
podporu projektů k dispozici. 



 
 

  


