Úřad práce – příspěvky na vyhrazení společensky účelného pracovního
místa

Jihočeský kraj
- Nárok vzniká ihned
- Evidováno ve speciální skupině (záleží i na věkové kategorii)
- Výplata dotací 6 měsíců
Jihomoravský kraj
- Pokud je uchazeči méně než 50 let, musí být veden na ÚP min. 5 měsíců
- Pokud je uchazeči nad 50 let, stačí být veden na ÚP 1 měsíc
- Výplata dotací 6 měsíců
Karlovarský kraj
- Evidence na ÚP 1 – 5 měsíců (musí být uvedeno, že byl dotyčný ve VT)
- Výplata dotací 6 měsíců
Královéhradecký kraj
- Stačí evidence na ÚP
- Zvláštní pomoc pro lidi z VT
- Výplata 15 000 Kč po dobu 12 měsíců
Liberecký kraj
- Evidence min. 5 měsíců
- Nesmí pracovat ani na dohodu o provedení práce
- Doba dotace a výše podle věkové skupiny (částka 13.000 – 24.000, 6-12 m)
- Pracovní poměr musí být min. na 1 rok
Moravskoslezský kraj
- Evidence min 5 měsíců
- Výplata dotací 6 měsíců (budou nové podmínky od 1. 11. 15)
Olomoucký kraj
- Uchazeč musí být delší dobu evidován na ÚP, blíže nespecifikováno
- Žádost o příspěvek je až poslední možnost, upřednostňuje se umístění bez dotací
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Pardubický kraj
- Evidence min. 5 měsíců
- Řazení podle věkové skupiny
- Výplata dotací 6 měsíců
Plzeňský kraj
- Evidence min. 3 měsíce
- Částka a doba dotací se odvíjí od délky pracovního poměru
- Pracovní poměr min 1 rok – částka 12 000 Kč po dobu 6 měsíců
Praha
- Evidence min. 5 měsíců
- Výplata dotací v návaznosti na pracovní poměr (pokud je na dobu neurčitou, doba vyplácení je
12 měsíců)

Středočeský kraj
- Stačí evidence na ÚP
- Zvláštní pomoc pro lidi z VT
- Výplata dotací 6 měsíců
- 13.000 – 24.000, 6-12 m)
- Pracovní poměr musí být min. na 1 rok
Ústecký kraj
- Evidence na ÚP 1 - 5 měsíců (musí být uvedeno, že byl dotyčný ve VT)
- 13 000 Kč po dobu 9 měsíců podmíněno prac. poměrem min. na 1 rok
- 15 000 Kč po dobu 9 měsíců podmíněno prac. poměrem na dobu neurčitou
Vysočina
- Uchazeč mezi 30-50 lety musí být na ÚP 12 měsíců
- Uchazeč nad 50 let již bez omezení
- Vše v závislosti na pracovním poměru (min. rok nebo doba neurčitá)
- 15 000 Kč po dobu 6 měsíců
Zlínský kraj
- Projednávání příspěvku je vždy individuální, tudíž i doba evidence uchazeče (uvést, že byl ve
VT, zohledňuje se to)

Přehled vypracován k 20. září 2015 dle informací jednotlivých pracovních úřadů. Údaje se mohou
na jednotlivých pracovištích ÚP lišit dle místních podmínek. Doporučujeme vždy ověřit
a aktualizovat.
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