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OPZ – ALOKACE A VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ 

Hlavní cíl: 
Zaměstnanost 

Celková alokace 
cca 70 mld. Kč 

 

PO1: Podpora 
zaměstnanosti 
a adaptability 
pracovní síly 

61% alokace 

 

PO2: Sociální 
začleňování a 

boj s 
chudobou  

27% alokace 

PO3: Sociální 
inovace a 

mezinárodní 
spolupráce  

2% alokace 

PO4: Efektivní 
veřejná správa 

6% alokace  
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PRIORITNÍ OSA 1 
PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A 

ADAPTABILITY PRACOVNÍ SÍLY 



PRIORITNÍ OSA 1: INVESTIČNÍ PRIORITY  

 Investiční priorita 1.1: Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní 

osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a podpory mobility 

pracovní síly 

 Investiční priorita 1.2:  Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových 

stereotypů a sladění pracovního a soukromého života 

 Investiční priorita 1.3: Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům 

přizpůsobovat se změnám – zvýšení odborné úrovně a adaptability 

 Investiční priorita 1.4:  Modernizace institucí trhu práce a adaptace na 

potřeby trhu práce, lepší spolupráce mezi institucemi a zúčastněnými 

stranami, zvýšení kvality dalšího vzdělávání (Příjemci MPSV a MŠMT a 

jimi zřízené/řízené instituce) 

 Investiční priorita 1.5: Trvalé začlenění mladých na trh práce – NUTS II 

Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj) 

 

 

 

 



NÁSTROJE APZ – VPP A SÚPM 

 cílové skupiny: uchazeči a zájemci o zaměstnání registrovaní na Úřadu práce 

ČR a na trhu práce znevýhodněni 

 žádost formou tiskopisu na Úřadu práce ČR 

 příspěvek může být až do výše vynaložených prostředků na mzdu/plat 

podpořené osoby včetně pojistného až na 12 měsíců (jednotlivé oblasti se liší) 

 možnost aktivit – např. výpomoc, pořadatel při kulturních akcí, sekání trávy, údržba 

veřejných prostranství, pomocná síla ve škole, asistence na přechodech pro 

chodce, příp. administrativa) 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE a 

SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 
 



PODPORA ZAMĚSTNANOSTI CÍLOVÝCH SKUPIN – 

VÝZVA Č. 40 

 Příjem žádostí: 2/12/2015 – 29/2/2016 (plánovaná obdobná výzva č. 68) 

  Forma financování: Ex-ante 

 Oprávnění žadatelé: vzdělávací a poradenské instituce (činnost škol a školských 

zařízení zapsaných v školském rejstříku, vysoké školy, také CZ – NACE 78 či 85), 

NNO (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby) 

 Podporované aktivity: poradenské a informační činnosti a programy v oblasti 

zaměstnávání, bilanční a pracovní diagnostika, motivační aktivity, rekvalifikace, 

rozvoj základních kompetencí za účelem uplatnění na trhu práce, podpora aktivit k 

získání pracovních návyků a zkušeností, zprostředkování zaměstnání, podpora 

flexibilních forem zaměstnání, doprovodná opatření, realizace nových nástrojů APZ 

 

 Cílovými skupinami musí být uchazeči či zájemci o zaměstnání na ÚP ČR 

nebo osoby neaktivní -  osoby 50+ či do 25 let, osoby nezaměstnané více jak 5 

měsíců, osoby s nízkou kvalifikací, národnostní menšiny, osoby pečující, osoby se 

zdravotním postižením 

 

 Celkové způsobilé výdaje: 1 500 000 Kč – 6 000 000 Kč 

 

 

 

 



PLÁNOVANÉ VÝZVY V IP 1.1 NA ROK 2016 

 Cílená výzva na regionální projekty 

v partnerství s ÚP ČR – výzva č.55 

Zamýšlené vyhlášení 1.9.2016 

Předpokládaní žadatelé: NNO – pakty 

zaměstnanosti 

Cílové skupiny: uchazeči, zájemci o 

zaměstnání, neaktivní osoby: zejména 

cílové skupiny vyžadující zvýšenou péči při 

zprostředkování zaměstnání z důvodu 

věku, péče, zdravotního stavu, nízké 

kvalifikace a jiných znevýhodnění 

 

Možné podporované aktivity: zprostřed. 

zaměstnání, poradenské a informační 

činnosti, diagnostika, rekvalifikace, aktivity 

pro získání prac. návyků a rozvoj 

základních kompetencí, motivační aktivity, 

tvorba nových prac. míst, realizace nových 

nástrojů APZ  

 

 

 

 Specifická výzva na vybrané cílové 

skupiny a regiony – výzva č.53 

 

Zamýšlené vyhlášení: 1.5.2016 

Předpokládaní žadatelé: NNO, obce a 

svazky obcí,  (mimo MAS, ITI, IPRÚ), školy 

Cílové skupiny: uchazeči, zájemci o 

zaměstnání, neaktivní osoby: osoby s 

kumulací hendikepů na trhu práce a další 

specifické cílové skupiny 

Možné podporované aktivity: zprostřed. 

zaměstnání, poradenské a informační 

činnosti, diagnostika, rekvalifikace, aktivity 

pro získání prac. návyků a rozvoj 

základních kompetencí, motivační aktivity, 

tvorba nových prac. míst, flexib. formy 

zaměstnání, realizace nových nástrojů APZ  

 

 



PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O 

DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU  VÝZVA Č. 35 A Č.36 

 
 

Tzv. DĚTSKÉ SKUPINY  

v režimu zákona č. 247/2014 Sb. o dětské skupině 

( V SOUČASNÉ CHVÍLI POZASTAVEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ Z DŮVODU VYČERPÁNÍ ALOKOVANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ! )  

 Děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky 

 Zjednodušené vykazování  

 Zaměření na podporu rodičů, nikoliv dětí!  

 Podporované aktivity: vybudování a provoz zařízení péče o děti, transformace stávajícího 

zařízení na dětskou skupinu, kvalifikace pečujících osob, nájemné za prostor pro zařízení 

péče o děti 

 Další informace:  https://forum.esfcr.cz/node/86/detske-skupiny/annotation/ + 

www.esfcr.cz  

 

Pro informaci:  V předchozích výzvách byly podporovány i tzv. dětské kluby (1.stupeň ZŠ). 

https://forum.esfcr.cz/node/86/detske-skupiny/annotation/
https://forum.esfcr.cz/node/86/detske-skupiny/annotation/
https://forum.esfcr.cz/node/86/detske-skupiny/annotation/
https://forum.esfcr.cz/node/86/detske-skupiny/annotation/
http://www.esfcr.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMno2otpfKAhXM7BQKHdmbAGUQjRwIBw&url=http://clipart.me/premium-education/frame-with-pupil-theme-2-eps10-vector-illustration-72393&psig=AFQjCNG_4iXRa9RJbx0UGDtGJE8pT9gFOg&ust=1452246187811909


PILOTNÍ OVĚŘENÍ PÉČE O NEJMENŠÍ DĚTI V 

MIKROJESLÍCH VÝZVA Č. 126 A 127 

 Datum vyhlášení výzvy: 5.1. 2016  

 Datum zahájení příjmu žádostí: 16.5.2016 

 Datum ukončení příjmu žádostí: 6.6.2016 

 Oprávnění žadatelé: obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi, NNO 

 Celkové způsobilé výdaje projektu: 500 000 – 2 000 000 Kč (forma ex-ante) 

 

 Podporované aktivity:  

       -  vybudování mikrojeslí 

       -  provozování mikrojeslí 

       -  vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích 

       -  spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu:  

„Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. 

mikrojeslích a pilotní ověření služby“ 

 

  Další informace: https://forum.esfcr.cz/node/114/pilotni-overeni-pece-o-nejmensi-

deti/qa/ + www.esfcr.cz  
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IMPLEMENTACE VLÁDNÍ STRATEGIE PRO ROVNOST 

ŽEN A MUŽŮ V ČR NA LÉTA 2014 – 2020 – Č. 27  

 Příjem žádostí: 1. 10. 2015 – 31. 12. 2016 

 Forma financování: ex ante (kraje, obce, veřejné výzkumné instituce) ex post 

(OSS a jejich  příspěvkové organizace)  

 Oprávnění žadatelé: kraje, obce, organizační složky státu, příspěvkové organizace 

zřízené OSS,  veřejné výzkumné instituce 

 Podporované aktivity: např: systémové zavedení nástrojů na vyrovnání 

zastoupení žen ve vedoucích a rozhodovacích pozicích, tvorba analýz, odborných 

studií a metodik týkajících se situace žen a mužů, osvětové kampaně týkající se 

situace žen a mužů a genderových rozdílů, vzdělávání zaměstnanců v rovnosti žen 

a mužů a gender mainstreaming, opatření vedoucí ke zlepšování podmínek pro 

slaďování pracovního a rodinného života (vyjma zřizování dětských skupin a 

zařízení obdobného charakteru) 

 Cílové skupiny: zaměstnanci a orgány veřejné správy 

 Celkové způsobilé výdaje: 1 000 000 Kč – 10 000 000 Kč  
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PLÁNOVANÉ VÝZVY V IP 1.2 NA ROK 2016 

 Genderové audity u zaměstnavatelů 

– č. 50 a č. 51 

Zamýšlené vyhlášení: 1. 9. 2016 

Předpokládaní žadatelé: Soukromoprávní 

subjekty vykonávající veřejně prospěšnou 

činnost, ostatní včetně podnikatelských 

subjektů, ÚSC a jejich příspěvkové 

organizace, právnické osoby - školy a 

školská zařízení + veřejné VŠ a výzkumné 

instituce, organizační složky státu 

Cílové skupiny: zaměstnavatelé, 

zaměstnanci  

Možné podporované aktivity: realizace 

genderových auditů  

 

 

 

 

 

 

 Podpora podnikání  - č. 56 a č. 57 

 

Zamýšlené vyhlášení: 1. 11. 2016 

Předpokládané žadatelé: Soukromoprávní 

subjekty vykonávající veřejně prospěšnou 

činnost, ostatní včetně podnikatelských 

subjektů, právnické osoby - školy a školská 

zařízení + veřejné VŠ a výzkumné instituce 

Cílové skupiny: ženy ohrožené na trhu 

práce 

Možné podporované aktivity: podpora 

zaměstnanosti žen ohrožených na trhu 

práce a mužů v obdobné situaci 



PLÁNOVANÉ VÝZVY V IP 1.2 NA ROK 2016 

 Projekty na podporu uplatnění 

znevýhodněných skupin žen na trhu 

práce a na návrat osob po mateřské a 

rodičovské dovolené či péči o závislého 

člena rodiny na trh práce – výzvy č. 61 a 

č. 62 

Zamýšlené vyhlášení: 1. 4. 2016 

Předpokládaní žadatelé: kraje, obce a jimi 

zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, 

NNO, sociální partneři, soukromoprávní subjekty, 

poradenské a vzdělávací instituce, profesní a 

podnikatelská sdružení, veřejné výzkumné 

instituce 

Cílové skupiny: např. ženy ohrožené na trhu 

práce, rodiče s malými dětmi, osoby, osoby 

vracející se po mateřské/rodičovské dovolené, 

neaktivní osoby, NNO 

Možné podporované aktivity: motivační aktivity, 

rekvalifikace, soft-skills, poradenství pro osoby 

vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské 

dovolené či péči o závislého člena rodiny 

 

 

 

 Vzdělávání a pracovní uplatnění v 

individuální péči o děti a osoby blízké – 

výzvy č. 69 a č. 70 

Zamýšlené vyhlášení: 1.10.2016 

Předpokládaní žadatelé: např. OSS a jimi 

zřízené příspěvkové organizace, 

zaměstnavatelé, dobrovolné svazky obcí, kraje, 

NNO… 

Cílové skupiny: ženy ohrožené na trhu práce 

 

Možné podporované aktivity: podpora 

zaměstnanosti žen ohrožených na trhu práce s 

dopadem na slaďování rodinného a pracovního 

života rodičům - pracovníkům či klientům 

žadatele  

 



INVESTIČNÍ PRIORITA 1.5 

 NUTS II Severozápad - Karlovarský kraj a Ústecký kraj 

 Specifický cíl 1.5.1: Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v 

zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II  

Severozápad  

 Výzvy č. 3 a č. 116 

 Podporované aktivity: zprostředkování zaměstnání, poskytování poradenské 

činnosti, motivační aktivity, rekvalifikace, aktivity k získání pracovních návyků a 

zkušeností, podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti 

 Příjemci: MPSV a jimi zřízené instituce jako ÚP ČR, dále Karlovarský kraj a 

Ústecký kraj 

 

 

 

 



PRIORITNÍ OSA 2 
SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S 

CHUDOBOU 



INVESTIČNÍ PRIORITA 2.1. 

 IP 2.1. Aktivní začleňování 

o Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené nebo osoby sociálním 

vyloučením ohrožené 

o Podporované aktivity: sociální služby, terénní a ambulantní služby, 

komunitní sociální práce, programy prevence a kriminality, podpora 

sociálního bydlení, podpora mladým lidem ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, vzdělávání, poradenství, aktivizační, 

motivační programy, sociální bydlení, programy právní a finanční 

gramotnosti, prevenci zadluženosti, prevence sociálně patologických 

jevů, závislostí, podpora sociálního podnikání 

o Žadatelé: NNO, obce, kraje, příspěvkové organice obce, 

poskytované sociálních služeb, sociální podniky, školy a další 
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VÝZVY V IP2.1. V ROCE 2016 

 Specifický cíl 2.1.1.: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením 

nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

o Výzva č. 5 – 2015 Průběžná výzva pro kraje – Podpora vybraných sociálních 

služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb - 

vyhlášená již v roce 2015 

o Výzva č.64 - 2016 - Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování 

o Výzva č.67 – 2016 - Podpora sociálního podnikání   
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VÝZVA: „ PODPORA AKTIVIT A 

PROGRAMŮ V RÁMCI SOCIÁLNÍHO 

ZAČLEŇOVÁNÍ“, Č. 03_16_064 

 



VÝZVA  Č. 03_16_064 

  Předpokládané vyhlášení výzvy: říjen 2016 

 

  Místo realizace: ČR, mimo hlavní město Praha 

 

 Max. výše celkových způsobilých výdajů projektu  (výzva č.22):  

     15 000 000Kč 

 Min. výše celkových způsobilých výdajů projektu (výzva č.22):  

      1 000 000Kč 

 Max. délka projektu: 36 měsíců (výzva č.22) 

   Míra podpory: 0-15 % hradí příjemce dle typu organizace 
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ŽADATELÉ, CÍLOVÉ SKUPINY 

 Oprávnění žadatelé:  

o Nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce a jejich 

příspěvkové organizace, příspěvkové organizace kraje, 

dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb  

 Cílové skupiny: 

o osoby se zdravotním postižením, bezdomovci, oběti trestné 

činnosti, neformální pečovatelé, osoby opouštějící výkon trestu 

odnětí svobody, osoby opakovaně či dlouhodobě nezaměstnané, 

osoby opouštějící institucionální zařízení, národnostní menšiny 

apod. 
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KLÍČOVÉ AKTIVITY I. 

Aktivity musí být zaměřeny přímo na podporu              cílové 

skupiny osob nikoliv vytvoření nástrojů ! 

 Podpora komunitní sociální práce  

- aktivity zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich 

schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí a to 

prostřednictvím komunitní sociální práce  

- gestorem komunitní sociální práce musí být kvalifikovaný sociální 

pracovník 

- Komunitní centra – musí nabízet sociální aktivity, tedy aktivity 

realizované sociálním pracovníkem, které přispívají k sociálnímu 

začleňování a zvyšování uplatnitelnosti osob na trhu práce 
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KLÍČOVÉ AKTIVITY II. 

 Propojování podpory v oblasti bydlení a sociální práce  

- Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního, dostupného, 

podporovaného, prostupného bydlení. Např. programy prevence 

ztráty bydlení, metody využívající spoluúčast klientů na 

rozhodování a realizaci aktivit (institut domovníka) 

 Podpora profesionální realizace sociální práce 

 Aktivizační, asistenční a motivační programy 

 Aktivity přispívající k boji s diskriminací 

 Programy prevence sociálně patologických jevů a prevence 

kriminality  
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KLÍČOVÉ AKTIVITY III. 

 Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně 

znevýhodněných prostředí při vstupu do samostatného života (15+) 

 Aktivity a programy pro osoby ohrožené závislostmi 

 Rozvoj aktivit, včetně vzdělávání a poradenství, na podporu 

neformální péče a sdílené péče 

 Podpora dobrovolnických aktivit 

 Programy právní a finanční gramotnosti 

 Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí 

svobody, probační a resocializační programy, programy zaměřené na 

pachatele domácího násilí 

 Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 
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VÝZVA: „PRŮBĚŽNÁ VÝZVA PRO 

KRAJE – PODPORA VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA KRAJSKÉ 

STŘEDNĚDOBÉ STRATEGIE ROZVOJE SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB“ Č. 03_15_005 

 



VÝZVY IP2.1. SYSTÉMOVÉ PRO KRAJE 

 Datum vyhlášení výzvy: 26/06/2015 – 13/08/2019,  

 Druh výzvy: průběžná, uzavřená 

 Územní zaměření: kraje mimo HMP  

 Alokace: cca 6mld.Kč  

 Min. výše finančních prostředků na projekt: 5 000 000 

Kč 

 Max. délka projektu: 48 měsíců 
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CÍLOVÉ SKUPINY 

 Osoby se zdravotním postižením 

 Osoby s kombinovanými diagnózami 

 Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování  

 Oběti trestné činnosti 

 Osoby pečující o malé děti  

 Neformální pečovatelé 

 Rodiče samoživitelé 

 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

 Osoby ohrožené předlužeností 

 Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi 

 Osoby v nebo po výkonu trestu 

 Osoby opouštějící institucionální zařízení 

 Osoby ohrožené vícenásobnými riziky 
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AKTIVITY 

 Podporované aktivity: poskytování soc.služeb dle 

zákona č.108/2006 Sb.,  

 podpora zaměřená zejména na tyto soc.služby: azylové 

doby, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, 

intervenční centra, sociální rehabilitace, terénní 

programy, osobní asistence a podpora samostatného 

bydlení atd. 
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VÝZVA PODPORA SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ, Č.03_16_067 

 



VÝZVA „PODPORA SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ“, Č. 03_16_067 

   Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:  květen 2016 

 

   Místo realizace: ČR, mimo hlavní město Praha 

 

  Min. výše podpory na projekt 1mio CZK, max. výše podpory 6mio  

     (de  minimis) – výzva č.15/2015 

 

  Max. délka projektu: 24 měsíců – výzva č.15/2015 

 

  Míra podpory: 15 % hradí příjemce 
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ŽADATELÉ, CÍLOVÉ SKUPINY 

 Oprávnění žadatelé:  

o OSVČ 

o obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 SB., o 

obchodních korporacích 

 Cílové skupiny (možné rozšíření např.: azylanti): 

o osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, 

o osoby se zdravotním postižením, 

o osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, 

o osoby opouštějící institucionální zařízení, tzn.zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy. 
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ZAMĚŘENÍ VÝZVY 

Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání - integrační sociální podnik 

o nová podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu 

o podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu již 

existujícího 

o rozšíření o nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k 

podnikání. 

o rozvoj = rozšíření (personální a současně produkční) kapacity 

sociálního podniku rámci stávajícího oprávnění k podnikání.  

 

 30 



KLÍČOVÉ AKTIVITY 

 Podporované klíčové aktivity: 

 

 Vytvoření pracovních míst  

 

 Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin či realizačního týmu 

 

 Marketing sociálního podniku 

 

 Provozování sociálního podniku  
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INVESTIČNÍ PRIORITA 2.2. 

 IP 2.2. Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce 

kvalitním sociálním službám, včetně zdravotnictví a sociálních 

služeb obecného zájmu 

o Cílová skupina: poskytovatelé komunitních služeb, sociálních 

služeb a jejich pracovníci 

o Podporované aktivity: podpora transformace a 

deinstitucionalizace  soc. služeb, rozvoj nových služeb komunitního 

typu, ambulantních a terénních služeb, zavádění komplexních 

programů, přenos dobré praxe, opatření k zefektivňování procesů v 

soc. službách, vzdělávání v sociální oblasti, vzdělávání sociálních 

pracovníků atd. 

o Žadatelé: NNO, obce, příspěvkové organizace obcí, 

poskytovatelé soc. služeb 
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VÝZVY V IP 2.2. V ROCE 2016 

 Specifický cíl 2.2.1. Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních 

služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb 

podporujících sociální začleňování 

o Výzva č.7 – 2015 Podpora procesů ve službách (výzva pro kraje) – již 

vyhlášená v roce 2015 

o Výzva č.63 - 2016 Podpora procesu plánování sociálních služeb na 

obecní úrovni – příprava výzvy jaro 2016 

o Výzva č.65 - 2016 Podpora činností na podporu ohrožených dětí a 

rodin a na podporu procesů v sociálně-právní ochraně děti 
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VÝZVA: „PODPORA PROCESŮ VE 

SLUŽBÁCH (PRŮBĚŽNÁ VÝZVA PRO KRAJE) 

“ Č. 03_15_007 

 

 



VÝZVY IP 2.2. SYSTÉMOVÉ PRO KRAJE 

 Výzva č.07 Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro 

kraje), 06/2015 – 12/2019, průběžná, uzavřená, kraje mimo HMP, 

alokace: 919mio Kč 

 Podporované aktivity: podpora transformace a deistitucionalizace 

pobytových soc.služeb, zařízení ústavní péče pro děti, rozvoj 

nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb, 

rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, 

vč.přenosu dobré praxe, opatření k zefektivňování procesů v 

soc.službách, rozvoj strategického řízení, tvorba střednědobých 

plánů rozvoje soc.služeb, rozvoj systémů kvality atd. 
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VÝZVA: „PODPORA ČINNOSTÍ NA 

PODPORU OHROŽENÝCH DĚTÍ A RODIN A 

NA PODPORU PROCESŮ V SOCIÁLNĚ-

PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ “  

Č. 03_15_065 

 

 

 



Č.03_16_065 PODPORA ČINNOSTÍ NA PODPORU OHROŽENÝCH 

DĚTÍ A RODIN A NA PODPORU PROCESŮ V SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ 

OCHRANĚ DĚTÍ 

 Předpokládané datum vyhlášení: duben 2016 

 Oprávnění žadatelé: subjekty působící v oblasti sociálně právní ochrany dětí 

 Podporované aktivity (plán): Podpora rozvoje a procesů ve službách SPO: 

o budování kapacit formou vzdělávání 

o rozvoj a rozšiřování systémů kvality a standardizace činností  

o zvyšování dostupnosti preventivních služeb na podporu rodiny, rodičovských 

dovedností, kompetencí k vedení domácností 

o podpora metod podporujících komunitní práci a zapojování zdrojů komunit do 

řešení situace ohrožených rodin. 
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INTEGROVANÉ NÁSTROJE VE 

VÝZVÁCH OPZ 2016 

INVESTIČNÍ PRIORITA 1.1, 2.1., 2.3. 



IPRÚ – PRŮBĚŽNÁ VÝZVA 03_16_049  V IP2.1 

 Podporované aktivity: aktivity v souladu se schválenými strategiemi IPRÚ v 

souladu s OPZ 

 Např.: podpora a rozvoj sociálních služeb v daném území, rozvoj programů na 

podporu soc. začleňování, vzdělávání a poradenství, propojování podpory v oblasti 

bydlení, zaměstnávání a sociální práce, aj.(podobné jako u výzvy č.22) 

 Povinná příloha žádosti: vyjádření Řídícího výboru IPRÚ o souladu projektového 

záměru s integrovanou strategií (projekty schvaluje ŘO OPZ) 

 Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

(detailněji popsáno v textu výzvy) 

 Příjemci: NNO, sociální družstva, obce a organizace zřizované obcemi a kraji, DSO, 

poskytovatelé soc. služeb 

 Vyhlášení: 3/2016, příjem žádostí do 12/2018, Projekty na 36 měsíců, projekty 5-25 

mil., Financování: ex ante 

 Komplementarita s IROPem, výzva č.52 Sociální infrastruktura (IPRÚ), SC 2.1 

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, žádosti: 6/2016-

6/2023  
39 

)  



ITI – PRŮBĚŽNÁ VÝZVA 03_16_048 V IP 2.1. 
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 Podporované aktivity: aktivity v souladu se schválenými strategiemi ITI v rámci 

předdefinovaných územních aglomerací v souladu s OPZ (zapojeni:  Brno, Ostrava, Plzeň, 

Ústecko-chomutovská aglomerace) 

 Např.: podpora a rozvoj některých druhů sociálních služeb potřebných v daném území, 

rozvoj programů na podporu soc. začleňování, vzdělávání a poradenství, propojování 

podpory v oblasti bydlení, zaměstnávání a sociální práce, aj. 

 

 Jedna z povinných příloh žádosti: vyjádření Řídícího výboru ITI o souladu projektového 

záměru s integrovanou strategií (projekty schvaluje ŘO) 

 

 Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

(detailněji popsáno v textu výzvy) 

 

 Příjemci: NNO, sociální družstva, obce a organizace zřizované obcemi a kraji, DSO, 

poskytovatelé soc. služeb 

 

 Vyhlášení: 3/2016, příjem žádostí do 12/2018, Projekty na 36 měsíců, projekty 5-25 mil., 

Financování: ex ante 

 

 Komplementarita s IROPem: výzva č.52 Sociální infrastruktura (ITI), SC 2.1 Zvýšení 

kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, žádosti: 6/2016-6/2023  



ITI A IPRÚ V IP 1.1 

 VÝZVY Č.45 A Č.46 

 Podporované aktivity: projekty v rámci příslušné aglomerace na základě 

schválených strategií ITI a IPRÚ v rámci IP 1.1 OPZ 

 Např.: zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti a programy; 

bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; rozvoj základních kompetencí; 

podpora vytváření nových pracovních míst; podpora umístění na uvolněná 

pracovní místa; podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; podpora 

flexibilních forem zaměstnání 

 Předpokládaná součást žádosti: vyjádření Řídícího výboru ITI/IPRÚ o souladu 

projektového záměru se schválenou integrovanou strategií (projekty schvaluje ŘO 

OPZ) 

 Cílové skupiny: uchazeči a zájemci o zaměstnání a osoby neaktivní 

 Předpokládání příjemci: Obce a města, místní a občanské iniciativy, vzdělávací 

a poradenské instituce, nestátní neziskové organizace 

 Plánované vyhlášení: 3/2016, příjem žádostí do 12/2018, Financování: ex ante 
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CLLD – KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ 

ROZVOJ  - IP 2.3. 
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 Podporované aktivity: aktivity PO1 + PO2 (detailně viz Info ŘO OPZ č.2 - 

web NS MAS) 

 Oprávnění žadatelé: členové jednotlivých MAS, MAS jako celek, a další 

relevantní žadatelé v rámci území dané MAS  

 Předpokládané vyhlášení: 3/2016 , průběžná výzva do 12/2020             

 Očekáváná  alokace: cca 1.8 mld. Kč 

 Předpoklady: standardizace MAS, schválení SCLLD (programový rámec 

OPZ - schvaluje ŘO OPZ) 

 Důležité dokumenty: Informace ŘO OPZ pro MAS č.1 (alokace) + č.2 

(podpor. aktivity) + č.3 (doporučení k tvorbě strategií CLLD vč. tvorby prog. 

rámce) + č. 4 (Indikátory) 

 Další dokumenty: aktualizovaný MPIN, Příručka pro MAS (vydá ŘO OPZ, 

publikovaná spolu s výzvou, zde např. pravidla pro vyhlašování výzev, 

hodnocení projektů, sledování indikátorů aj. ) 

 Dotazy na oddělení CLLD ŘO OPZ: projektyclld_opz@mpsv.cz 

 

Výzva č. 47 pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního 

rozvoje 

 



PRIORITNÍ OSA 3 

SOCIÁLNÍ INOVACE  

A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
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PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE  

A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

 PO 3 vytváří prostředí 
 pro kvalitní pilotní testování veřejných intervencí zejména v oblasti 

zaměstnanosti, sociálního začleňování a zvyšování efektivnosti 

veřejné správy 

 pro šíření nově vzniklých nástrojů 

 

 Cílem je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací  

   a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ 
 podporou kapacit pro vývoj a šíření inovací 

 podporou a rozvojem inovačního prostředí 

 podporou sociálního experimentování, mezinárodní spolupráce  

a přebírání inovativních řešení  

 

 Příručky 

 Sociální inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé (forum.esfcr.cz - 

klub k výzvě č. 24; dokumenty OPZ různé): 

 Příručka pro tvorbu a realizaci inovačních projektů (dokumenty 

OPLZZ) 
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PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE  

A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Výzva č. 18 - Projekty veřejné správy zaměřené na inovace 

v tematických oblastech OPZ 

 Podporované aktivity:  

 Příprava a testování nových systémových řešení přetrvávajících problémů v oblasti 

veřejných služeb (zejm. oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy), 

např. změny v poskytování veřejných služeb, nové služby a produkty ve prospěch 

cílových skupin a jejich pilotní testování; systémové změny koncepce veřejných 

služeb; testování nových forem financování pro řešení přetrvávajících soc. 

problémů,  

 Přenos fungujících zahraničních inovací - metod, postupů,  

 Nastavení a vytváření podpůrných aktivit pro sociální inovace  

 Příjemci: Kraje, OSS a jejich PO 

 Vyhlášení: 11/2015–12/2019, výzva otevřená a průběžná, dvoukolové hodnocení, 

projekty až na 5 let 

 Alokace: 300 mil. Kč, min. podpora 1 mil Kč, max. podpora 50 mil. Kč; financování  

ex-ante/ex-post 
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PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE  

A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Výzva č. 24 - Sociální inovace v obl. sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro 

nejohroženější skupiny 

 Podporované aktivity:  

a) Kategorie A 

 podporuje fázi „vývoje a testování“  

         a fázi „prokázání impaktu“ 

b) Kategorie B 

 podporuje fázi „realizace a implementace“  

         a fázi „růst a scaling“ 

 Cílová skupina: 

 např. osoby sociálně vyloučené 

 poskytovatelé sociálních služeb 

 veřejná správa atd. (podrobný výčet viz výzva) 

 Příjemci:  

 NNO, OSVČ 

 Školy, VŠ a veřejné výzkumné instituce 

 Obce a organizace zřizované obcemi a kraji 

 Poskytovatelé soc. služeb 

 Obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení 

 Vyhlášení: 11/2015-6/2016 (předložení předběžné žádosti do 31.3.2016); výzva otevřená, 

průběžná; dvoukolové hodnocení; financování ex-ante/ex-post 46 



 Výzva č. 124 – Rozvoj inovačního 

prostředí 

 Plánované vyhlášení – 3/2016 

 Průběžná výzva  

 Podporované aktivity: 

 Shromažďování nápadů a výběr 

vhodných inovačních řešení sociálních 

problémů 

 Podpora inovátorů v úvodních fázích 

inovačního řešení (mentoring, úhrada 

části nákladů) 

 Podpora organizování soutěží a cen 

 Zvyšování povědomí o SI s cílem 

zvyšovat poptávku po změně a nových 

řešeních 

 Předpokládaní žadatelé/příjemci: 

 NNO, školy, VŠ a výzkumné instituce, 

OSVČ, obce, organizace zřizovaná kraji a 

obcemi, poskytovatelé sociálních služeb, 

obchodní korporace 

 Výzva č. 125 – Využití 

technologických inovací v oblasti 

zaměstnanosti, sociální integrace a 

veřejné správy 

 

 Plánované vyhlášení – 5/2016 

 Průběžná výzva  

 Podporované aktivity: 

 Využití/aplikace technologických 

řešení v oblasti sociální integrace a 

zaměstnanosti 

 Předpokládaní žadatelé/příjemci: 

 NNO, školy, VŠ a výzkumné instituce, 

OSVČ, obce, organizace zřizovaná 

kraji a obcemi, poskytovatelé 

sociálních služeb, obchodní 

korporace 
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Zaměření připravovaných výzev v PO 3 
 

PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE  

A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 



PRIORITNÍ OSA 4 

EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ 

SPRÁVA 

 
 



STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE 

VEŘEJNÉ SPRÁVY 

Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro 

období 2014 – 2020 

 Schválen prostřednictvím Usnesení vlády č. 680/2014  

 4 specifické cíle 

Modernizace veřejné správy  

Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v 
území 

Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu 

Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve 
veřejné správě 

 Naplňován prostřednictvím Implementačních plánů 

(schváleny UV 21/2015) 
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PO4 – EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 

 

Investiční priorita 4.1: 

Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné 

správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní 

úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné 

správy 

  

2 specifické cíle 
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SPECIFICKÉ CÍLE (1) 

 PO 4 Efektivní veřejná správa 

Specifický cíl 4.1.1 Cílové skupiny Typ 

projektů 
Příjemci (zejména): 

Optimalizace 

procesů a postupů 

ve veřejné správě 

zejména 

prostřednictvím 

posílení 

strategického řízení 

organizací, 

zvýšením kvality 

jejich fungování a 

snížením 

administrativní 

zátěže  

• organizační složky 

státu;  

• státní příspěvkové 

organizace,  

• obce a kraje 

• zaměstnanci výše 

uvedených 

organizací 

• občané  

projekty 

přímého 

přidělení 

- 

soutěžní 

projekty   

• organizační 

složky státu,  

• státní 

příspěvkové 

organizace, 

• obce a kraje vč. 

jimi zřizovaných a 

zakládaných 

organizací 
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SPECIFICKÉ CÍLE (2) 

 PO 4 Efektivní veřejná správa 

Specifický cíl 4.1.2 Cílové skupiny Typ 

projektů 
Příjemci (zejména): 

Profesionalizace 

veřejné správy 

zejména 

prostřednictvím 

zvyšování znalostí a 

dovedností jejích 

pracovníků, rozvoje 

politik a strategií v 

oblasti lidských 

zdrojů a 

implementace 

služebního zákona  

• organizační složky 

státu;  

• státní příspěvkové 

organizace,  

• obce a kraje 

• zaměstnanci výše 

uvedených 

organizací 

• občané  

projekty 

přímého 

přidělení 

- 

soutěžní 

projekty   

• organizační 

složky státu,  

• státní 

příspěvkové 

organizace, 

• obce a kraje vč. 

jimi zřizovaných a 

zakládaných 

organizací 
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PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 PO 4 Efektivní veřejná správa 
Specifický cíl 4.1.1 Specifický cíl 4.1.2 

• Dokončení podpory plošného 

procesního modelování agend ; 

• Zkvalitnění strategického a 

projektového řízení;  

• Podpora snižování administrativní a 

regulační zátěže;  

• Zlepšení komunikace a zvyšování 

důvěry uvnitř veřejné správy samotné i 

navenek směrem k občanům;  

• Optimalizace výkonu veřejné správy v 

území;  

• systémové aktivity v oblasti justice v 

rovině legislativní, institucionální, 

organizační a personální; 

•  Nastavení a rozvoj procesů dosahování 

kvality a jejího řízení, včetně 

environmentálního managementu  

• Realizace specifických vzdělávacích a 

výcvikových programů přispívajících ke 

zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve 

veřejné správě;  

• Zavádění a rozvoj moderních metod 

řízení ve veřejné správě;  

• Profesionalizace státní služby 
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ROLE MINISTERSTVA VNITRA ČR V OPZ 

 Ministerstvo vnitra plní roli věcného garanta, není již tzv. 

zprostředkujícím subjektem jako v programovém období 

2007 – 2013, v rámci úlohy věcného garanta: 

 se podílí na nastavení harmonogramu výzev, plánu čerpání 

 se podílí na garanci věcného obsahu zaměření výzev k 

předkládání projektů s ohledem na naplňování plánovaných 

hodnot monitorovacích ukazatelů, plánu čerpání a milníků 

implementace; 

 podílí se na nastavení technických parametrů výzev  

 spolupracuje při posuzování projektových záměrů;  

 účastní se výběrové komise;  

 se podílí na vyhodnocení výzev, přínosů projektů a spolupracuje 

na evaluacích OPZ, a další 
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SPOLUFINANCOVÁNÍ V PO 4 OPZ 

Typ příjemce dle pravidel spolufinancování Výše spolufinancování 

- Organizační složky státu  

- Příspěvkové organizace státu  0 % 

- Kraje  

- Obce  

- Organizační složky krajů a obcí  

- Příspěvkové organizace zřizované kraji a 

obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení) 

- Svazky obcí 

min. 5 % 

-  Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně 

prospěšnou činnost (svazy, asociace krajů a obcí)

  

5 % 
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VYHLÁŠENÉ VÝZVY Z PO 4 1/2        

 Výzva č. 19 - Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického 

rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 (organizační 

složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace a asociace a 

sdružení obcí a krajů) 

 V rámci výzvy je podporováno partnerství s finančním i bez finančního 

příspěvku. Pro tuto výzvu jsou kraje oprávněnými partnery. 

 Uzavřená výzva, mohou být podpořeny pouze ty aktivity, které jsou 

uvedeny v Implementačních plánech pro strategické cíle 1, 2 a 4 SRRVS a 

v jejich přílohách, případně další strategické projekty schválené konkrétním 

usnesením Vlády ČR a současně jsou uvedeny v příloze č. 5 výzvy. 

 Předpoklad průběžného předkládání projektů (až do 31. 12. 2019), max. 

délka projektu je 6 let 
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VYHLÁŠENÉ VÝZVY Z PO 4 2/2 

 Výzva č. 25 Projekty organizačních složek státu zaměřené na 

podporu efektivní veřejné správy (organizační složky státu včetně 

justice, státní příspěvkové organizace) 

 V rámci výzvy je podporováno partnerství s finančním i bez 

finančního příspěvku. Pro tuto výzvu jsou kraje oprávněnými 

partnery. 
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VÝZVA PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (OBCE, 

KRAJE A SDRUŽENÍ A ASOCIACE ÚSC) 03_15_033 

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení 

a asociace ÚSC) 03_15_033 

 

 Příjem žádostí: 11/2/2016 –11/4/2016 

 Max délka projektů: 24 měsíců 

 Oprávnění žadatelé: obce, kraje, asociace a sdružení obcí a 

krajů, dobrovolné svazky obcí, základní složky IZS 

 Cílové skupiny: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, základní 

složky IZS a jejich zaměstnanci, volení zástupci, veřejnost 

 Celkové způsobilé výdaje: 1 000 000 Kč – 10 000 000 Kč 

 

 

 

 



AKTIVITY 03_15_033 K NAPLNĚNÍ 

SPECIFICKÉHO CÍLE 4.1.1  

 Podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu 

rozvoje organizace, zvýšení transparentnosti fungování organizace. Za 

tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.: 

 tvorba strategických dokumentů (včetně rozvojových dokumentů 

organizace),  

 rozvoj stávajících a zavádění nových nástrojů strategického řízení 

obce,  

 související vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe),  

 zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním jednotlivým 

projektům určeným k následné realizaci a financování. Specifickou 

podmínkou u této podporované aktivity je povinnost příjemce doložit 

doklad o zahájení realizace projektu, ke kterému byla studie 

vypracována v případě jejího kladného závěru. Doklad o zahájení 

realizace projektu bude nutné doložit do dvou let od ukončení 

realizace projektu s touto aktivitou,  

 

 

 



AKTIVITY 03_15_033 K NAPLNĚNÍ 

SPECIFICKÉHO CÍLE 4.1.1  

o podpora zavádění/ rozvoje metod kvality(viz specifikace v příloze 

výzvy, CAF, ISO MA21 aj.) 

o metodu kvality je třeba uplatnit v rámci celé organizace, v případě 

rozvoje metody kvality doložit certifikát kvality, který má být dále 

rozvíjen 

o k výše uvedeným aktivitám mohou být vzdělávací akce, nákup SW 
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AKTIVITY 03_15_033 K NAPLNĚNÍ 

SPECIFICKÉHO CÍLE 4.1.2  

 A. Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových 

programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských 

zdrojů ve veřejné správě. Za tímto účelem bude podpořeno 

zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících 

s oborem jejich působnosti zejména:  

zadávání veřejných zakázek, proces vedení zadávacího 
řízení,  

projektové a strategické řízení,  

 finanční řízení,  

naplnění standardů kybernetické bezpečnosti (včetně 
využívání zkušeností ze zahraničí),  
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AKTIVITY 03_15_033 K NAPLNĚNÍ 

SPECIFICKÉHO CÍLE 4.1.2  

pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu  

komunikace s veřejností,  

územní plánování,  

environmentální management,  

zvládnutí krizového řízení a součinnost složek 
integrovaného záchranného systému,  

znalost příslušné legislativy  

 

Podporována je zde výuka i tvorba kurzů, soft skills a IT 
je podporováno, pouze jako součást některé z 
jmenovaných kategorií vzdělávání. 
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AKTIVITY 03_15_033 K NAPLNĚNÍ 

SPECIFICKÉHO CÍLE 4.1.2  

 B. Zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů 

ve veřejné správě. Za tímto účelem budou moci být využity 

nástroje jako např.: 

 rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných 

dokumentů, interní akty řízení, 

 rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů řízení lidských zdrojů 

(motivační parametry, teambuildingové prvky, mentoring, 

samovzdělávání, sociometrické šetření aj.), 

 vzdělávání – kurzy, semináře, coaching, stáže (sdílení dobré praxe), 

 

U projektů zaměřených na tvorbu, realizaci vzdělávacích aktivit a 

zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné 

správě musí tyto vycházet z již existující strategie vzdělávání či 

obdobného dokumentu, který upravuje systém vzdělávání dané 

organizace, respektive koncepce řízení lidských zdrojů. Tento 

dokument bude tvořit povinnou přílohu žádosti o podporu.  63 



DĚKUJEME VÁM           

ZA POZORNOST 
 

Odbor podpory projektů (86) 


