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Představení projektu



Helicopter view Green Deal

Restrukturalizace 
průmyslu

Adaptace 
pracovních sil

Projekt Trautom-
Kompetence

Územní plán 
spravedlivé 

transformace



jako nositel projektu
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti vznikl,
aby pomáhal lidem najít své místo v kraji.

A. Data a analýzy

B. Volba kariéry

C. Spolupráce škol a firem



Helicopter view Služby MS Paktu

Služby pro 
veřejnost Služby pro školy Služby pro firmy

Vytváříme 
regionální politiku 

zaměstnanosti



Služby pro školy
 Služby kariérového poradenství ve školách 

 Vzdělávání kariérových poradců 

 Exkurze pro žáky, pedagogy základních škol 

 Stáže ve firmách pro žáky a pedagogy 
odborných středních škol

 Odborné vzdělávání a příprava pro 
učňovské obory

 Online nástroje a pomůcky pro kariérové 
poradenství

 Veletrh středních škol

Rozšíření v rámci systémového projektu

V klíčových městech MSK

Pokrytí všech okresů

Rozšíření na další obory 

Více než polovina odborných středních škol

Další aplikace

Pokračování v následujících letech



Služby na podporu OVP

KDY
• od července 2021 do listopadu 2023

CO
• rozšíření a prohloubení spolupráce a participace zaměstnavatelů na OV

PRO KOHO
• 44 ze 48 SOŠ z MSK (vč. části partnerských)

• celkem podpoříme min. 72 oborů
• vzdělávání pro 37 školských Koordinátorů spolupráce školy se zaměstnavateli

KDO
• Tým 8 poradců a metodiků OVP

Školy

Firmy

Žáci/ro
diče



Na straně lidí v transformujícím se regionu

Poradenské služby a vzdělávání bez bariér

Regionální strategie podpory pracovních sil

Mezinárodní spolupráce a zásadní inovace v oblasti reskillingu a upskillingu

TRAUTOM-Kompetence pro 21. století



TRAUTOM-Kompetence pro 21. století
Přípravná fáze: 1. 9. 2021-30.6. 2022, realizační fáze. 1.7. 2022-30.6. 2028

Prostředky: cca 500 mil.

Dopad na zaměstnanost v území: Zcela zásadní vliv na udržitelnost pracovních míst a 

dostupnost informací a služeb pro občany



CÍL projektu:
Vzdělávání zaměstnanců bez bariér

Vzdělání stávajících zaměstnanců na pracovním 
místě v souvislosti s technologickými změnami a 
měnící se kvalifikační potřebou;

Zvýšení schopnosti zaměstnanců přejít na nové 
pracovní pozice;

Efektivně připravit nové zaměstnance a usnadnit 
adaptační proces;

Zvýšit atraktivitu pracovních míst v odvětví



Celková struktura strategického 
projektu

Vznik a rozvoj partnerství 
pro realizaci sektorové 
vzdělávací strategie

Management projektu a 
jeho technologické 
zajištění

Analýza vzdělávacích 
potřeb (nabídka, 
poptávka)

Metodologie a příprava 
vzdělávání

 Realizace poradenských 
služeb

 Realizace vzdělávacích 
modulů a komplexních 
vzdělávacích projektů



Věcné zaměření na odvětví průmyslu
Trautom- Kompetence pro 21. st.

Automotive

Výroba dopravních 
prostředků v širším 
smyslu

Těžební průmysl

Výroba kovů a
kovodělných výrobků

Energetika



MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
6/7 rozpočtu projektu na VP směrem k zaměstnavatelům v 
regionu

Komplexní finanční podpora aktivit spojených se vzděláváním

• Náklady na přípravu vzdělávání

• Náklady na realizaci vzdělávání

• Mzda zaměstnanců

• Další režijní náklady



Co to znamená pro velké 
podniky

Mohou předložit svoje unikátní projekty v rozsahu 
až 2 mil. EUR

Tyto projekty mohou předkládat  opakovaně 

Naprostá emancipovanost firemních  projektů 
(ochrana firemního know-how apod., flexibilita)



Má to nějaké výhody oproti jiným 
vzdělávacích příležitostem?

Větší dostupnost prostředků

Odstranění bariér

Usnadnění realizace a facility management

Asistenční služby 

Služby kariérového poradenství

Regionální ekosystém a propagace



Služby navíc

 Metodická pomoc při 
analýze stávající 
personální situace a 
kompetenčních potřeb 

 Metodická pomoc při 
definování budoucích 
kompetenčních potřeb

 Poradenská podpora v 
procesech 
ouplacementu, 
recruitmentu, 
reskillingu

Facilitační podpora při definování workforce strategy



Zapojení malých a středních 
podniků

a nabídka dalších služebChceme podporovat podniky i v rámci 
dodavatelských řetězců

Právě k malým a středním podnikům, ale nejen k 
nim mohou směřovat zejména metodické a 
asistenční služby



Moje místo a služby prof. poradenství

Počet klientů profesního poradenství: 348
152 aktivních klientů, 196 účast již ukončilo



TASK FORCE OKD – útlum těžby 2021
Pomoc teď a tady

1. Zapojení do veřejných zakázek kraje: celkem 40 firem

2. O poradenství projevilo zájem 28 firem

a. aktuálně vyčerpáno 151 hod. externího poradenství

b. na 14.9. v OV a 21.9. v KI plánovaná společná snídaně s
potenciálními klienty poradenství

3. Ve spolupráci se SP ČR předávány informace o misích ap.

a. aktuálně zjišťován zájem o misi do Austrálie



www.mspakt.cz

Děkuji Vám za pozornost.

Martin Navrátil
725 736 355

mnavratil@mspakt.cz


