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Aktuálně vyhlášené výzvy operačních 

programů 

Integrovaný regionální operační 

program 

PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  

výzva do  alokace na projekt 

- 22. Telematika pro veřejnou dopravu 

30.6.2016  174 mil. Kč 5-50 mil. Kč   

 

- 20. Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

29.7.2016  1,15 mld. Kč min. 450/250 tis. Kč  

 

- 24. Výstavba a modernizace přestupních terminálů 

2.9.2016  1,2 mld. Kč min. 5 mil. Kč  
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PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 

obyvatele regionů 

Obl. podp. 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 

vedoucí k sociální inkluzi 

výzva do  alokace na projekt 

- 29.  Rozvoj sociálních služeb 
27.10.2016   318 mil. Kč  min.500 tis. – 60 mil. Kč
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PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 

obyvatele regionů 

Obl. podp. 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 

vedoucí k sociální inkluzi 

výzva do  alokace na projekt 

- 30.  Rozvoj sociálních služeb v SVL 
27.10.2016     742 mil. Kč   500 tis – 60mil. Kč
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PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 

obyvatele regionů 

Obl. podp. 2.3 – Rozvoj infrastruktury pro posktytování 

zdravotních služeb a péče o zdraví 

výzva do  alokace na projekt 

- 31.  Zvýšení kvality návazné péče 

 

18.07.2016     5,1 mld. Kč  max. 99 mil. Kč
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PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 

obyvatele regionů 

Obl. podp. 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání a celoživotní učení 

výzva do  alokace na projekt 

- 32.  Infrastruktura středních škol a 

vyšších odborných škol 

 

18.11.2016     470 mil. Kč  1 – 99 mil. Kč
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PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 

obyvatele regionů 

Obl. podp. 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání a celoživotní učení 

výzva do  alokace na projekt 

- 33.  Infrastruktura středních škol a 

vyšších odborných škol (SVL)  

 

18.11.2016     1,1 mld. Kč  1 – 99  mil. Kč
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PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 

obyvatele regionů 

 

Obl. podp. 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 

 

 výzva do  alokace na projekt      

- 16. Energetické úspory v bytových domech 

 30.11.2016   1,35 mld. Kč 0,3 – 90 mil. Kč   
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PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

Obl. podp. 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a 

rozvoje kulturního dědictví 

 

 výzva do  alokace na projekt      

- 21. Muzea 

 31.07.2016   2,5 mld.  Kč 3 – 124 mil. Kč   
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PO 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

Spec. cíl 1.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků 

výzva do  alokace na projekt  

- 13. Výzkumné infrastruktury       
- Cílem výzvy je komplementárně podpořit konstrukci, upgrade, modernizaci a 

výzkumné aktivity velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace 

uvedených v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, 

experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 

 

2. 8. 2016  4 mld. Kč max. 700 mil. Kč 

 

 

  OP VVV   www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv 

PO 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

 

Spec. cíl 1.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho 

výsledků 

 

výzva do  alokace na projekt 

- 19. Excelentní výzkum       
- cílem výzvy je podpořit problémově orientovaný výzkum interdisciplinárního 

charakteru, který napomůže efektivnímu využití výzkumných center a iniciuje dosažení 

mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu z hlediska jeho originality a 

praktických dopadů.  

30.6. 2016 6 mld. Kč 100–1350 mil. Kč   

 

 OP VVV   www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv 
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PO 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

 

Spec. cíl 1.3 Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací 

účely 

výzva do  alokace na projekt 

- 17. Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – 

budování či modernizace       
- cílem výzvy je je rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních 

programů v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3 strategii a strategii zapojené 

vysoké školy, z důvodů zatraktivnění zázemí pro VaV ve výuce a následně podpory 

lidských zdrojů a zlepšení podmínek vzdělávání spojené s výzkumem 

 

1. 9. 2016  3,5 mld.  Kč 2 mil. – 1,2 mld.  Kč 

 

  OP VVV   www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv 

PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 
SC. 2.1.1– Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce 

SC 2.1.2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných 

skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů 

SC 2.1.4 - Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých 

škol 
 

výzva do  alokace na projekt 

- 15. ESF výzva pro vysoké školy       
- Výzva je určena pro vysoké školy, které na základě specifického zaměření svých 

strategií chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich 

relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností 

studentů; zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky 

znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, snížení 

studijní neúspěšnosti studentů; vytvoření transparentního a jasně vymezeného 

systému hodnocení kvality vysoké školy a zvýšení kvality strategického řízení vysoké 

školyí 

30. 8. 2016  3,5 mld.  Kč 1,5– 250 mil. Kč  

 

 

 
 OP VVV   www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv 
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PO 2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

 

Spec. cíl 2.2.1 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách 

za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu 

znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol 

 

výzva do  alokace na projekt 

- 16. ERDF výzva pro vysoké školy       
- účelem výzvy je doplňková investiční podpora intervencí ESF realizovaných v rámci 

SC 1, 2 a 4 v PO 2 OP VVV, případně podpora a návaznost na projekty financované z 

minulého programového období 

 

31. 8. 2016   10 mld.  Kč 1,5 mil. – 1,2 mld. Kč 

 

 OP VVV   www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv 

PO 2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

 

Spec. cíl 2.1.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s 

výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a 

vývoje 

výzva do  alokace na projekt 

 

- 18. Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů       
- cílem výzvy je umožnit rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj prostřednictvím 

rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů, a to ve vazbě na strategii VŠ a 

priority RIS3 strategie 

 

2. 9. 2016  550 mil.  Kč 1,5 - 15 mil. Kč 

 

 
 OP VVV   www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv 
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PO 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání 

 

Obl. podp. 3.3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení 

kvality ve vzdělávání 

 

výzva do  alokace na projekt 

- 5. Místní akční plány rozvoje vzdělávání       
- cílem výzvy je podpora společného plánování nebo sdílení aktivit v území 

 

1.8., 30.12. 2016 630 mil. Kč 0,5 - 6 mil. Kč   

 

 

 O P  V V V   www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv 

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních 

programů 

Operační program Zaměstnanost 



28.6.2016 

10 

PO I. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly   

Obl. podp. 1.1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, 

zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných   

 

výzva do  alokace na projekt 

- 53. Specifická výzva na vybrané cílové skupiny 

 

15.8.2016   189 mil. Kč  1,5 – 6 mil. Kč   

  

 

 

OPZ  www.esfcr.cz 

PO I. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly   

Obl. podp. 1.1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, 

zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných   

 

výzva do  alokace na projekt 

- 55. Cílená výzva na regionální projekty paktů 

zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR 

 

15.9.2016   98 mil. Kč  1,5 – 10 mil. Kč   

  

 

 

OPZ  www.esfcr.cz 
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PO I. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly   

Obl. podp. 1.3 Adaptabilita pracovní síly   

 

výzva do  alokace na projekt 

- 43. Podnikové vzdělávání zaměstnanců 

 

31.8.2016   1,5 mld. Kč  0,5 – 10 mil. Kč   

  

 

 

OPZ  www.esfcr.cz 

PO II. Sociální začleňování a boj s chudobou  

Obl. podp. 2.2 Aktivní začleňování   

 

výzva do  alokace na projekt 

- 67. Podpora sociálního podnikání 

 

30.9.2016   100 mil. Kč  1 – 6 mil. Kč   

  

 

 

OPZ  www.esfcr.cz 
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PO II. Sociální začleňování a boj s chudobou  
Obl. podp. 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a 

vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních 

služeb obecného zájmu  

 

výzva do  alokace na projekt 

- 65. Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v 

sociálně-právní ochraně dětí 

 

29.7.2016   200 mil. Kč  1 – 10 mil. Kč   

  

 

 

OPZ  www.esfcr.cz 

PO III. Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  

Obl. podp. 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  

výzva do  alokace na projekt 

 

124. Projekty veřejné správy zaměřené na inovace 

v tematických oblastech OPZ  

30.11.2016   120 mil. Kč  0,5 – 20 mil. Kč   

 

24. Sociální inovace v obl. soc. začleňování a přístupu na 

trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce 

30.6.2016  200 mil. Kč  0,5-10 mil. Kč   

OPZ  www.esfcr.cz 
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Aktuálně vyhlášené výzvy operačních 

programů 

Operační program  

Životní prostředí 

PO 1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 

Obl. podp. 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření  

výzva do  alokace na projekt 

- 37. výzva 

31.08.2016   150 mil. Kč    

 

• budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby včetně 

budování a modernizace měřících stanic, 

• budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné 

povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů 

včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému 

OPŽP   www.opzp.cz 
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PO 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

Obl. podp. 2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a 

předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspektů  

výzva do  alokace na projekt 

- 17. výzva 

14.10.2016   200 mil. Kč      

 

- výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší;  

- realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména 

monitorovací technika, laboratoře);  

- realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro 

sledování kvality ovzduší ; 

OPŽP   www.opzp.cz 

PO 2. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika  

Obl. podp. 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické 

zátěže   

výzva do  alokace na projekt 

- 36. výzva 

30.6.2016   600 mil. Kč min. 500 tis. Kč  

 

Typy podporovaných projektů a aktivit: 

realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik 

sanace vážně kontaminovaných lokalit 

OPŽP  www.opzp.cz 
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PO 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika  

Obl. podp. 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet 

systémy jejich řízení   

výzva do  alokace na projekt 

- 18. výzva 

14.10.2016   60 mil. Kč    

 

Typy podporovaných projektů a aktivit: 

- vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro 

tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických 

látek a prevenci závažných chemických havárií; 

- vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik - 

infrastruktura;  

- rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmysl. znečištění; 

OPŽP   www.opzp.cz 

PO 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu   

Obl. podp. 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny     

výzva do  alokace na projekt 

- 29. výzva 
30.6.2016     min. 250 tis. Kč   
Typy podporovaných projektů a aktivit: 

• Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování 
úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury 

• Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur  

• Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova 
ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů 

• Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve 
vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000  

• Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií 
cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a 
adaptaci na změnu klimatu  

 

 

OPŽP   www.opzp.cz 
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PO 5. Energetické úspory 

Obl. podp. 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu 

nových veřejných budov  

 

výzva do  alokace na projekt 

- 20. výzva 

14.10.2016   200 mil. Kč min. 100 tis. Kč      

 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 

• vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě 

výstavby nových budov.  

OPŽP   www.opzp.cz 


