
 

Osoblažský cech připravuje projektové žádosti a připravuje se na čerpání 

financí v rámci výzvy Operačního programu Zaměstnanost 
 

Hlinka, 28. prosince 2015 – V září letošního roku byla vyhlášena výzva k přijímání žádostí o 

dotace Operačním programem Zaměstnanost na podporu Koordinovaného přístupu 

k sociálně vyloučeným lokalitám. Do této výzvy se mohou přihlásit i subjekty působící na 

Osoblažsku. Jedním z nich bude i Osoblažský cech a jeho dceřiná společnost Sladké 

Osoblažsko a v závěru roku finišují přípravy projektových žádostí. Významnou měrou 

k tomuto přispěl Moravskoslezský kraj. 

Osoblažský cech jako nezisková organizace založena v červenci roku 2013 čtyřmi 

obcemi Osoblažska – Dívčí Hrad, Hlinka, Osoblaha, Slezské Pavlovice – podporuje 

zaměstnanost a zaměstnatelnost osob na Osoblažsku a podporuje zakládání sociálních 

podniků jako nástroj ke snížení vysoké nezaměstnanosti v regionu. V roce 2015 se její činnost 

zintenzivnila kvůli přípravě projektových žádostí a projektů do výzvy Operačního programu 

Zaměstnanost k podpoře Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Činnost 

Osoblažského cechu byla podpořena Moravskoslezským krajem částkou 150.000,-Kč na 

úhradu mzdových prostředků projektového manažera. 

„Podpora Moravskoslezského kraje byla ohromná a moc za ni děkujeme. Díky této 

finanční podpoře jsme mohli přijmout projektového manažera, který připravoval analýzy, 

rešerše, projektové záměry a podnikatelské plány a od září připravoval konkrétní projektové 

žádosti,“ říká ředitel společnosti Jan Bezděk. V rámci činnosti projektového manažera byla 

připravena projektová žádost na realizaci projektu věnující se dlouhodobě nezaměstnaným 

osobám Osoblažska a osobám ze sociálně vyloučené lokality. „Účastníci projektu by měli získat 

zpět pracovní návyky a lepší uplatnitelnost na otevřeném trhu práce, než mají nyní jako 

dlouhodobě nezaměstnaní. Rovněž je důležitým prvkem projektu tzv. práce na zkoušku“ uvádí 

Kristýna Korchanová, projektová manažerka Osoblažského cechu. 

Dalším projektem, který byl v uplynulých měsících připraven, je projekt Sladké 

Osoblažsko. Osoblažský cech založil dceřinou společnost Sladké Osoblažsko, s.r.o., která je 

plně sociálním podnikem a plní principy sociálního podnikání, které má zakotveny již 

v zakládají listině. Spolu s jednatelkou připravila projektová manažerka žádost o podporu 

tohoto sociálního podniku, kde by mělo vzniknout celkem pět pracovních míst, jehož výrobním 

programem bude výroba marmelád a džemů a pečených čajů a medu. „Doufáme, že se nám 

podaří se žádostmi uspět hned napoprvé a projekty začneme realizovat od července 2016. Bez 

podpory Moravskoslezského kraje bychom ale tak daleko nebyli,“ uzavírá Jan Bezděk. 

 

Více informací: Mgr. Jan Bezděk, tel.: 737 435 092, email: bezdek@osoblazskycech.cz 


