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Teritoriální pakty zaměstnanosti 
v Rakousku

Rudolf Hundstorfer, federální ministr práce, sociálních věcí a 
ochrany spotřebitele Rakouska (červen 2009):
„Teritoriální pakty zaměstnanosti slouží v Rakousku jako model dobré 
správy … Jsou klíčem ke zlepšení situace na trhu práce v regionech.“ 

Teritoriální pakty zaměstnanosti (Territorial Employment Pacts
- TEP) jsou smluvní regionální partnerství založená s cílem lépe 
propojovat politiku zaměstnanosti s ostatními politikami regionu za účelem 
zlepšení situace na regionální a místní úrovni. 

Specifické cíle TEPů jsou:
- zvyšovat efektivitu a účelnost ve využívání zdrojů každého z partnerů
- zvyšovat kvalitu podpory poskytované určitým cílovým skupinám
- udržovat a vytvářet pracovní místa
- získávat finanční zdroje pro region
- zachovat region jakožto „místo k životu“ i pro další generace 



Teritoriální pakty zaměstnanosti 
v Rakousku

1997: Evropská komise podpořila z ESF 89 TEPů v Evropské unii, 
z toho 4 v Rakousku (Vorarlbersko, Tyrolsko, Salzbursko a Vídeň)
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1998: Rakouská vláda se rozhodla 
zřídit TEPy v celém Rakousku a 
provádět skrze ně národní plán 
zaměstnanosti

2001: TEPy ve všech 
rakouských provinciích



Teritoriální pakty zaměstnanosti 
v Rakousku

Očité svědectví č. 1: TEP Vídeň (Vídeň, 18.-19.2. a 11.-13.8.2008)

Klíčoví partneři: Město Vídeň, Země Vídeň (nadační fond waff), úřad 
práce, úřad sociálního zabezpečení

Zaměření: projekty spolupráce mezi učilišti a firmami, které si platí své
učně, poradenské dny pro žáky před vstupem na středoškolské 
vzdělávání; aktivity pro imigranty a druhou generaci imigrantů

Financování: pro rok 2009: 336,400,000 EUR + ESF (rakouský operační 
program Zaměstnanost) na programy pro znevýhodněné a na strukturu 
regionálních paktů a paktu Vídeň: informační, poradenské a PR akce

Období: leden 2009 – prosinec 2009

http://www.pakte.at/attach/TEPVienna2009_SP5_en.pdf

http://www.pakte.at/attach/TEPVienna2009_SP5_en.pdf


Teritoriální pakty zaměstnanosti 
v Rakousku

Očité svědectví č. 2: TEP Štýrsko (Graz, 25. - 28. listopadu 2008)

Klíčoví partneři: STEBEP (Štýrský pakt zaměstnanosti) složený ze 
zástupců vlády spolkové země, zemského úřadu práce a sociálních 
partnerů poskytuje platformu a zastřešení šesti regionálním paktům.

Zaměření: vytvářet příležitosti pro znevýhodněné skupiny na trhu práce 
(pro mladé, ženy, starší zaměstnance a osoby nejdále od trhu práce, 
např. závislé), vzdělávání orientované na poptávku po kvalifikované 
pracovní síle

Financování: 30,200,000 EUR ročně + prostředky ESF na strukturu 
partnerství a na znevýhodněné skupiny.

Období: STEBEP: 2007 – 2013
regionální pakty: různá období

http://www.pakte.at/attach/TEPStyria2009_SP5_en.pdf

http://www.pakte.at/attach/TEPStyria2009_SP5_en.pdf


Teritoriální pakty zaměstnanosti 
v Rakousku

Očité svědectví č. 3: TEP Tyrolsko (Innsbruck, 28. - 30. září 2009)

Klíčoví partneři: Spolková vláda Tyrolska, úřad práce, úřad sociálního 
zabezpečení, sociální partneři, asociace měst, Tyrolský institut
vzdělávání, odborníci na rovné příležitosti

Zaměření: neziskové projekty na podporu zaměstnanosti (např. 
Produktionsschule „vzdělávání praxí“ pro mladé dívky – imigrantky), 
sociální podnikání (secondhandy, opravárny kol, vzájemné pojišťovny), 
opatření na integraci osob nejhůře uplatnitelných (např. transitní pracovní 
místa u podnikatelských subjektů na dobu 12 měsíců)

Financování: 57,000,000 EUR ročně koordinuje tento TEP na opatření a 
programy přijaté konsenzem jako společné.

Období: červenec 2005 – prosinec 2010

http://www.pakte.at/attach/TEPTyrol2009_SP5_en.pdf

http://www.pakte.at/attach/TEPTyrol2009_SP5_en.pdf


Partnerství v oblasti zaměstnanosti 
v ČR z mezinárodního pohledu 

Setkání Fóra partnerství ve Vídni: 
26.-27.4.2005 První setkání za účelem vytvoření partnerství
13.-15.2.2006 Mezinárodní veletrh partnerství  
1.-2.3.2007 Zlepšování mezisektorové a víceúrovňové spolupráce 
18.-19.2.2008 Partnerství pro vzdělávání a konkurenceschopnost 
9.-10.2.2009 Partnerství se soukromým sektorem pro lepší místa a inkluzi
16.-17.2.2010 Z recese k oživení: místní partnerství pro obnovení 

zaměstnanosti

Listy o partnerství v jednotlivých zemích Fóra:
cenné informace o politických rámcích, právní subjektivitě,
strukturách, cílech a výsledcích partnerství v oblasti
zaměstnanosti založených na místní bázi

rok 2009: 25 zemí včetně Slovenska, Polska, Maďarska, 
Ruska či Litvy, bez příkladu z České republiky

http://www.oecd.org/dataoecd/23/43/43817344.pdf

http://www.oecd.org/dataoecd/23/43/43817344.pdf


Partnerství v českých programech 
pro čerpání prostředků z ESF

OP LZZ:
3.1 – III. zavádění dalších forem partnerství subjektů, které se podílejí na 
procesu sociální integrace specifických cílových skupin
3.2 – III. zavádění různých forem partnerství subjektů, které se podílejí na 
procesu sociální integrace cílové skupiny, včetně návaznosti na tvorbu plánu 
dostupnosti sociálních služeb

3.3 – zaměstnávání a vytváření pracovních míst bez úřadu práce (!)
3.4 – realizace partnerství k rodinné politice/problematice na místní a 
regionální úrovni, podpora procesů komunitního plánování v oblasti 
slaďování pracovního a rodinného života
5.1 – podpora vzniku a rozvoj lokálních partnerství (úřady práce pouze
v individuálních projektech, kde výzva dosud nebyla vyhlášena)
IOP: 
IPRM (partnerství jako „nutné zlo“, když města potřebují investovat)

Zkušenosti ÚP v Mostě v oblasti podpory 3.2 (Rómské lokality): 
-Pro úřady práce pouze partnerství bez finančního příspěvku
-Agentura pro sociální začleňování dosud bez potenciálu financování projektových záměrů



MPSV ČR Úřady práce - Vzdělávací a
prostřednictvím           - pověřené ÚP              poradenské instituce
úřadů práce - okresní ÚP               - Organizace sociálních

partnerů  
- Nestátní neziskové

organizace

Partnerství v oblasti podpory věnované
posílení aktivní politiky zaměstnanosti

Forma projektů:
2.1 OP LZZ

Individuální projekty 
(90 %)

Grantové projekty 
(10 %)

Národní individuální 
projekty (NIP)

Regionální individuální 
projekty (RIP)

Realizátoři 
projektů

Globální grant (GG)

PARTNERSTVÍ MEZI VEŘEJNOU 
SPRÁVOU A NESTÁTNÍMI SUBJEKTY 
JE PRAKTICKY VYLOUČENO !!!



Partnerství v projektech 
Úřadu práce v Mostě 

Práce na Mostecku pro každého
Rodina a práce na Mostecku
KREDIT – Sociální ekonomika na Mostecku
PODPORA zaměstnanosti v soc. vyloučených lokalitách Mostecka
Mikroregiony Mostecka: Budoucnost patří kvalifikovaným

Aktivní politiky 
trhu práce

Zvýšení 
adaptability 
zaměstnanců

RESTART - Most

Soc. integrace a 
rovné příležitosti Budoucnost pro Janov

Projekt Partnerství institucí Mostecka v oblasti rozvoje lidských zdrojů s využitím mezinárodní 
spolupráce stále (marně) čeká na vyhlášení výzvy k předkládání individuálních 

projektů v oblasti podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce pro úřady práce 

http://portal.mpsv.cz/sz/local/mo_info/projekty

http://portal.mpsv.cz/sz/local/mo_info/projekty


… projekty nestačí!
Udržitelná partnerství na Mostecku 

Komise pro rozvoj lidských zdrojů při Hospodářské a sociální radě 
Mostecka, kde společným zájmem partnerů je problematika 
zaměstnanosti a lidských zdrojů

- vazba na HSRM a krajskou HSR (Richard Falbr) 

- vazby na Radu pro RLZ Ústeckého kraje

Lokální partnerství Most a Litvínov s vazbami na proces komunitního
plánování měst Mostu a Litvínova (problematika sociálního vyloučení)

Co z toho úřad práce má?
- zpětnou vazbu: nerozhodujeme od stolu (partnerství generuje další ad 
hoc setkání se starosty obcí, NNO, odboráři, firmami zaměstnávajícími 
sociálně vyloučené, firmami zasaženými hospodářskou recesí …)

- public relations: stálý obraz úřadu práce jako věrohodného, 
spolehlivého partnera, s nímž se vyplatí společně projednávat otázky 
rozvoje regionu (průmyslové zóny, integrované plány měst …).



Děkuji Vám za pozornost. 

Mgr. Alena Zieglerová

odbor projektů RLZ

Úřad práce v Mostě

Alena.Zieglerova@mo.mpsv.cz

Tel.: 950 137 380, 606 600 012

http://portal.mpsv.cz/sz/local/mo_info/projekty
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