Záruky pro mladé v Olomouckém kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000008

PŘÍSPĚVEK NA SPOLEČENSKY ÚČELNÉ PRACOVNÍ MÍSTO VYHRAZENÉ
(SÚPM) PRO ÚČASTNÍKA PROJEKTU
Podmínky poskytnutí příspěvku:
•

pracovní poměr musí být sjednán na dobu neurčitou nebo minimálně na dobu 12
měsíců

•

předložení Žádosti o SÚPM se všemi náležitostmi: doklady o bezdlužnosti (FÚ, CÚ,
OSSZ, zdrav. pojišťovny), doklad o zřízení bankovního účtu, případně další doklady dle
požadavku ÚP ČR.

•

v posledních 12 měsících před projednáním žádosti nemůže uchazeč u stejného
zaměstnavatele vykonávat ani nekolidující zaměstnání po dobu delší než 3 měsíce

•

Příjem žádostí je dle místní příslušnosti uchazeče o zaměstnání. ( Olomouc, Přerov,
Prostějov,Šumperk, Jeseník)

•

Vyúčtování SÚPM – vyhrazené – zaměstnavatelé budou vždy zasílat k rukám Poradce
cílové skupiny. (Poštou, osobně, datovou schránkou).

Příspěvek na SÚPM vyhrazené je nastaven jako procentní sazba z vynaložených prostředků
na mzdy nebo platy včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, maximálně však do 100 % těchto
nákladů a stanovené maximální výše příspěvku, a to na základě kombinace doby vedení
umísťovaného uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání a jeho
znevýhodnění viz následující tabulka.

Maximální výše příspěvku na mzdové náklady (včetně zákonných odvodů)
činí 15 000 KČ.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
a ze státního rozpočtu České republiky.

Navýšení příspěvku u jednotlivých znevýhodnění (v %)
Délka evidence

navýšení
příspěvku

Doba evidence 0-5 měsíců

0

Doba evidence 6-24 měsíců

+ 50

Doba evidence nad 24 měsíců

+ 100

Znevýhodnění

navýšení
příspěvku

OZP
Nízká kvalifikace (ISCED 0-2)*
Věk do 30 let
Věk 50-54 let

+ 50

Věk nad 55 let (včetně)
Rodič do 6 měsíců po rodičovské/mateřské dovolené
Sociální vyloučení/ostatní znevýhodnění**)
*) maximálně dosažené základní vzdělání

**) uchazeč o zaměstnání pobírající dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi, zařazený do
evidence uchazečů o zaměstnání po výkonu trestu odnětí svobody, žijící v sociálně vyloučené
lokalitě, ohrožený dluhovou pastí, s exekucí, ze sociokulturně znevýhodněného prostředí,
pečující o osobu blízkou

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
a ze státního rozpočtu České republiky.

