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ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A NEDISKRIMINACE

Neutrální vliv
• Neutrální projekty nepřispívají k odstranění disparit. Jejich 

činnost nemá přímý ani nepřímý vliv na znevýhodněné 
skupiny v oblastech jako je pracovní trh, podniky, 
vzdělávání, pracovní a rodinné struktury. Projekt 
nezlepšuje ani nezhoršuje pracovní a rodinné struktury. 





Pozitivní vliv:
• Projekty s pozitivním dopadem na rovné příležitosti jsou ty, u nichž 

sice rovné příležitosti nejsou jejich hlavní náplní, podílí se však na 
odstraňování nerovností. Např. zohledňují odlišné potřeby a zájmy žen 
a mužů, zdravotně postižených, etnických minorit při definování cílů 
projektu, obsahují opatření nebo podněty k podpoře rovných 
příležitostí jako doprovodná opatření k vlastní náplni projektu, a to v 
těch oblastech, kde působí (pracovní trh, podniky, vzdělávání, 
pracovní a rodinné struktury). Zároveň přispívají také k odstranění 
diskriminací, resp. nerovností. 



V projektové žádosti:



• Žadatel o podporu ve specifické části projektové žádosti popíše vliv 
projektu na rovné příležitosti a zajištění rovného zacházení a odpoví 
na otázky, zda a jak projekt plánuje realizaci konkrétních aktivit na 
podporu rovných příležitostí (např. bezbariérové přístupy pro 
zdravotně postižené, přístup pro jiné znevýhodněné skupiny aj.).

• Projekty budou rovněž hodnoceny z hlediska naplňování rovných 
příležitostí všech cílových skupin osob. 

• Cílem klasifikace projektů podle jejich vlivu na rovné příležitosti bude 
motivovat žadatele, aby vedle hlavního cíle projektu zvážili rozšíření 
projektových aktivit i o ty, které mají pozitivní dopad na rovné 
příležitosti a zajišťují rovné zacházení se všemi cílovými skupinami. 



Schéma rozvahy nad příspěvkem projektu k 
horizontálním tématům
• Viz návodné tabulky níže (zájemcům budou zaslány spolu s 

podklady ze školení)

• úzce souvisí s hodnocením projektu v záložce A6 - Soulad 
projektu s horizontálními tématy

• Přestože v OPD převažují aktivity, které nejsou primárně 
zaměřeny na oblast rovnosti a nediskriminace, bude tento 
princip uplatňován jako horizontální napříč jednotlivými 
investičními prioritami.

• PROJEKT S NEGATIVNÍM DOPADEM NELZE Z OPD PODPOŘIT.
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