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Integrovaný regionální operační program 

– Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR  

• cca 144 mld. Kč i s kofinancováním 

– Řídicí orgán: MMR ČR 

– Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj 

– Kofinancování: 85 % z EFRR a 15 % (příjemce +                          

                               státní rozpočet)  

-   Projekty obcí: 10 % obce + 5 % státní rozpočet 

– Investice pod CLLD: 95 % EFRR + 5 % příjemce 

Kofinancování vychází z materiálu MFČR „Pravidla 
spolufinancování ESIF v programovém období 2014-2020“  



Pokyny pro žadatele a příjemce 

Budou rozděleny na obecnou a specifickou část  

Obecná část  

– výběrová řízení, kontroly, změny v projektech, 

účetnictví, řešení stížností 

Specifická část  

– podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnotící 

kritéria, povinné přílohy 

 

Integrovaný regionální operační program 



Harmonogram výzev 

– první verze zveřejněna na webu 

- větší koordinace s navazujícími výzvami (např. z ESF 

programů) nebo pro specifické území (soc. vyloučené 

lokality) 

- návaznost na splněné předběžné podmínky a 

připravenost výchozích strategií a absorpční kapacitu 

 

Integrovaný regionální operační program 



Struktura IROP 
Prioritní osa 1 - Infrastruktura 

•Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

•Alokace 1,6 mld. EUR 

•Doprava, integrované dopravní systémy, IZS 

Prioritní osa 2 - Lidé 

•Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

•Alokace 1,7 mld. EUR 

•Sociální služby/bydlení, sociální podnikání, zdravotní péče, vzdělávání, zateplování 

Prioritní osa 3 - Instituce 

•Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

•Alokace 0,8 mld. EUR 

•Kulturní dědictví, e-Government, dokumenty územního rozvoje 

 

 

Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj 

 - Alokace 390 mil. EUR 

- Posílení CLLD, provozní a animační náklady 

 

  



Finanční rámec IROP 4,6 mld. € 

 



Sociální inkluze – 338 mil. EUR 
• zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení 

deinstitucionalizované péče – transformace sociálních ústavů 

• zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče 

• infrastruktura komunitních center 

Příjemci: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, 
příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, 
organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, 
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, 
příjemci podpory určené na sociální bydlení jsou obce a nestátní 
neziskové organizace, církve, církevní organizace 

 

PRIORITNÍ OSA 2 

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ 



Sociální inkluze – 338 mil. EUR 

• pořízení bytů a bytových domů pro soc. bydlení 

• podpora na celém území ČR bez Prahy  

• nebudou podporovány ubytovny, substandartní a 

segregované bydlení 

 

Příjemci: municipální a neziskový sektor – ne podnikatelský 

sektor 

 

PRIORITNÍ OSA 2 

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ 



– Parametry sociálního bydlení v IROP: 

– sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy 
určenými pro výstavbu budov pro bydlení,  

– sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením 
bez dalšího zařízení nábytkem,  

– sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro 
vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, 
veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, 

– v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava, 

– sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, identifikovaných v tomto 
dokumentu, 

– podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin, 

– pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený limit, 
stanovený ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci. 

 

PRIORITNÍ OSA 2 

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ 



– projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014-

2020 a Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2014-2020; 

– projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního 

začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským 

střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb; 

– projekt deinstitucionalizace má schválený transformační plán;  

– projekt zaměřený na sociální bydlení je zacílen na osoby v 

ekonomicky aktivním (produktivním) věku; 

– projekt splňuje parametry sociálního bydlení; 

PRIORITNÍ OSA 2 

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ 



Sociální podnikání – 26 mil. EUR 

– výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních 
podniků na vymezeném území 

– návaznost na aktivity OP Zaměstnanost  

– zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti 
sociálních podniků;  

– vzdělávání osob sociálně vyloučených a osob ohrožených 
sociálním vyloučením na trhu práce s cílem podpory vzniku 
nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální 
podnikání  

PRIORITNÍ OSA 2 

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ 



Sociální podnikání – 26 mil. EUR 

 

Příjemci: osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední 

podniky, obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané 

kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 

dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace 

 

 

 

PRIORITNÍ OSA 2 

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ 



projekt je v souladu s principy sociálního podnikání: 

– Sociální prospěch 

– podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30 % zaměstnanců 
z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových 
skupin, 

– vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do 
rozhodování. 

– Ekonomický prospěch 

– zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku. 

– Environmentální a místní prospěch 

– uspokojení přednostně místní potřeby a využití přednostně místních zdrojů, 
zohledňuje environmentální aspekty. 

 

 

 

PRIORITNÍ OSA 2 

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ 



Snížení spotřeby energií – 623 mil. EUR  

Dohoda s OPŽP a národními dotačními tituly (NZÚ, 

Panel) nad rozdělením podporovaných aktivit 

– zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, 

stropních a podlahových konstrukcí, výměna a 

rekonstrukce oken a dveří 

– prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a 

instalace systémů řízeného větrání s rekuperací 

odpadního vzduchu 

 

PRIORITNÍ OSA 2 

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ 



Snížení spotřeby energií – 623 mil. EUR  

– výměna a pořízení zařízení pro vytápění nebo přípravu 
teplé užitkové vody 

– zřejmě nebudou podporovány zdroje na fosilní paliva, 
v případě plynu to bude možné jen v odůvodněných 
případech. 

– výměna rozvodů tepla a vody 

Příjemci: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků 
bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více bytovými 
jednotkami 

– Probíhá předběžné hodnocení možnosti využití 
finančního nástroje pro tento typ podpory 

 

PRIORITNÍ OSA 2 

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ 



– dosažení nákladově optimální úrovně energetické 
náročnosti budovy podle požadavku platné vyhlášky o 
energetické náročnosti budov (vyhlášky č. 78/2013 Sb., 
o energetické náročnosti budov);  

– doložení energetického posudku ve smyslu zákona č. 
406/2000 Sb., o hospodaření s energií v platném znění; 

– zohlednění nároků volně žijících živočichů vázaných na 
sídla při zlepšování energetických vlastností budov 
(zateplování, výměna výplní otvorů); 

– dosažení hodnot ukazatelů energetické náročnosti 
pouze měněných prvků bude přípustné pouze u 
památkově chráněných budov. 

 

PRIORITNÍ OSA 2 

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ 



PRIORITNÍ OSA 4 

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ 

 
       Alokace prioritní ose pro CLLD  304 mil. EUR 
 

• podporovány aktivity identifikované ve strategiích 
komunitně vedeného místního rozvoje 

 

• Podporovány aktivity z IROP mohou být ze SC: 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.3 

 

• projekty, realizované ve 4. prioritní ose IROP, podléhají 
stejným pravidlům, jako projekty v ostatních prioritních 
osách a není možné podporovat jiné projekty, než 
umožňují tyto prioritní osy. 

 

                                                      

                                                

 
 

 

 

 

                                      

 



 

 

Podporované aktivity: Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 

 

Oprávnění žadatelé:. OSVČ, Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb, 

komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská 

společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální 

družstvo, evropská družstevní společnost), NNO, církve, církevní organizace 

 

Přijímání žádostí:  29.10.2015 – 29.2.2016 

Podpora na jeden projekt:  0,4 – 4,9 mil. Kč 

Míra podpory:   85% 

Celková alokace výzvy:   88 mil.  

Název:  12 Sociální podnikání  

 

Prioritní osa: 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Spec. cíl 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání 



 

 

Podporované aktivity: Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 

 

Oprávnění žadatelé:. OSVČ, Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb, 

komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská 

společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální 

družstvo, evropská družstevní společnost), NNO, církve, církevní organizace 

 

Přijímání žádostí:  29.10.2015 – 29.2.2016 

Podpora na jeden projekt:  0,4 – 4,9 mil. Kč 

Míra podpory:   85% 

Celková alokace výzvy:   132 mil.  

Název:  11 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality 

 

Prioritní osa: 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Spec. cíl 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání 



 

Podporované aktivity: - osobní asistence, podpora samostatného bydlení, pečovatelská 

služba, odlehčovací služba, raná péče, průvodcovské a předčitatelské služby, tísňová péče, denní 

stacionář, sociálně terapeutická dílna, sociální rehabilitace, centrum denních služeb, služba 

následné péče, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, …. 

 

Oprávnění žadatelé: kraje, obce, organizace zřizované kraji, organizace zakládané 

kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, organizační složky 

státu a jejich příspěvkové organizace, církve, církevní organizace. 

 

Přijímání žádostí:  30.10.2015 – 31.3.2016 

Podpora na jeden projekt:  500 tis. – 90 mil. Kč 

Míra podpory:   85% - 95% 

Celková alokace výzvy:   2 mld. Kč 

 

Název výzvy:  7 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního 

začleňování 

 

Prioritní osa: 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Spec. Cíl:  2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 



 

Podporované aktivity: -stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové 

infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí;  -rekonstrukce 

a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb.); - nákup budov; - pořízení vybavení budov a učeben;              

- pořízení kompenzačních pomůcek  

Oprávnění žadatelé: zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti 

předškolního vzdělávání; kraje a obce a jimi zřizované a zakládané organizace; NNO; 

církve; církevní organizace; organizační složky státu a jejich PO;   

Přijímání žádostí:   14.12.2015 - 22.4.2016 

Podpora na jeden projekt:   750 tis. – 60 mil. Kč 

Míra podpory:     85% – 95% 

Celková alokace výzvy:     1,4 mld. Kč 

Název výzvy:  15. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně 

vyloučené lokality 

Prioritní osa: 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

S. cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 



Operační program zaměstnanost 

 



Finanční rámec OPZ 2,6 mld. € 



Operační program Zaměstnanost 

 



Operační program Zaměstnanost 

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou     

• SC 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním 
vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu 
práce 

• SC 2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky  

• SC 2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, 
služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících 
sociální začleňování 

• SC 2.2.2 Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit 
přesun těžiště psychiatrické péče do komunity 

• SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských 
oblastech 

 

 



Operační program Zaměstnanost 

Prioritní osa 3: Sociální inovace a 

mezinárodní spolupráce   

• SC 3.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání 

sociálních inovací a mezinárodní 

spolupráce v tematických oblastech OPZ 

 

 



Prioritní osa 2 
 

 

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ                 

A BOJ S CHUDOBOU 
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 Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na 

podporu 

– zejména sociální služby pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním 

vyloučením; vzdělávání a poradenství; aktivizační a motivační programy; programy 

pro osoby opouštějící ústavní zařízení; programy sociálně právní ochrany; podpora 

služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou; podpora komunitních služeb 

– sociální podnikání 

 

 Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním 

sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu  

– transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb, zdravotnických 

služeb (psychiatrická péče) a zařízení ústavní péče o děti; zefektivňování procesů 

v sociálních službách; podpora prevence a včasné intervence; rozvoj a rozšiřování 

systémů kvality a  standardizace činností v sociálních službách; podpora procesu 

střednědobého plánování služeb; vzdělávání pracovníků sociálních služeb 

 

 Investiční priorita 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje 

– vyčleněno výhradně na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování metodou 

komunitně vedeného místního rozvoje 
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Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu 

rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti  

Výzva č. 42 – Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 

 

 2. výzva 

 Výzva je otevřená pro projekty předkládané v rámci příslušného strategického plánu sociálního začleňování 

 Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

 

 Příjemci: obce, příspěvkové organizace obcí, svazky obcí, NNO, poskytovatelé soc. služeb,    organizace zřizované 

kraji a obcemi, spolky, církevní právnické osoby 

 

 Vyhlášení:16. 12. 2015, zahájení příjmu 21. 12. 2015 , ukončení příjmu 30. 9. 2016 do 12 hod.; projekty na 36 měsíců  

 

 Celková alokace: 761 613 700,- Kč  mil. Kč; výzva otevřená, jednokolová 
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Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných 

příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti  

Výzva č. 5+6 – Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské  

střednědobé plány rozvoje sociálních služeb 
 

 Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené 

 Příjemci: Kraje 

 Vyhlášení: 6/2015 - 12/2019, projekty 48 měsíců, průběžná, uzavřená 
 

Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, 

včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu  

Výzva č. 7+8 - Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje) 

 Cílové skupiny: poskytovatelé a zadavatelé služeb (kraje, obce, NNO, příspěvkové organizace aj.); 

sociální pracovníci a pracovníci v soc. službách, zaměstnanci veřejné správy, provozovatelé sociálního 

bydlení, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

 Příjemci: Kraje 

 Vyhlášení: 6/2015 - 12/2019, celková alokace 919 mil. Kč, výzva uzavřená, průběžná  
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Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním 

službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu  

Výzva č. 37 - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora           

služeb komunitního typu vzniklých po transformaci  

 Podporované aktivity:                                                                                                                                 

A. Podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče (zpracování 

transformačních plánů – výstup projektu + sebeevaluace) – tvorba analýz potřebných pro 

zpracování či revizi transformačního plánu, vytvoření komplexního plánu transformace 

http://www.mpsv.cz/cs/19953 (Transformační plán 2015),  tvorba metodik, nastavení vnitřních pravidel, 

odborné vzdělávání zaměstnanců v oblasti transformace, nástroje na podporu procesu transformace    

B. Podpora implementace transformačního plánu – koordinace procesu přechodové fáze, odborné 

vzdělávání zaměstnanců, nákup zařízení sloužící k nácviku činnosti v rámci sociální a pracovní 

rehabilitace atd.                                                                                                                                           

C. Podpora nově registrované služby, která vznikla transformací pobytové služby (podpora 

služeb komunitního charakteru) 

 Cílová skupina: poskytovatelé sociálních služeb (domov pro osoby se zdravotním postižením, se 

zvláštním režimem, chráněné bydlení, stacionáře atd. (NE pro seniory) 

 Příjemci: poskytovatelé sociální služeb, obce a jimi zřizované organizace 

 Vyhlášení: 10/2015 - 3/2017, výzva otevřená, průběžná 

 Celková alokace: 100 mil. Kč, projekty na 2, resp. 3 roky u aktivit B a C 
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Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním 

sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu  

Výzva č. 41 Budování kapacit nestátních neziskových organizací 

 

 Podporované aktivity: profesionalizace NNO prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a 

opatření na zvyšování profesionality, organizačního řízení, vícezdrojové financování (podpora 

lidských zdrojů, posílení řízení, podpora síťování, nastavení komunikace uvnitř i navenek NNO, 

posílení metodické podpory, poradenství atd. 

 Cílové skupiny: zastřešující organizace v neziskovém sektoru = mají nejméně 15 

samostatných členů z řad NNO, jsou tvořeny min. z 51 % členy z řad NNO s právní formou:  

spolek, nadace, nadační fond, ústav, o.p.s., církevní právnické osoby atd., samy se prezentují 

jako zastřešující organizace, vznikly jako trvalé uskupení, vykonávají činnost v oblasti sociálního 

začleňování, působí v oboru min. 2 roky, mají min.1 zaměstnance, vybírají členské poplatky atd.  

 Příjemci: NNO 

 Vyhlášení: 11/2015 - 1/2016, výzva otevřená, kolová 

 Celková alokace: 80 mil. Kč, projekty na 2 roky 
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Prioritní osa 3 
 

SOCIÁLNÍ INOVACE                           

A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
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PO 3 má vytvořit prostředí 

 pro kvalitní pilotní testování veřejných intervencí zejména v oblasti 

zaměstnanosti, sociálního začleňování a zvyšování efektivnosti veřejné 

správy,  

 a pro šíření nově vzniklých nástrojů 

 

 což zahrnuje: 
• podporu kapacit pro vývoj a šíření inovací 
• podporu a rozvoj inovačního prostředí 
• podporu sociálního experimentování 
• a mezinárodní spolupráci a přebírání inovativních řešení  

 

 Cílem je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a 

mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ  

 Příručky (forum.esfcr.cz, klub k výzvě č. 24):  

Sociální inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé; Příručka pro tvorbu a 

realizaci inovačních projektů 
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 Výzva č.18 Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v 

  tematických oblastech OPZ 

 Podporovaná aktivita:  

• Příprava a testování nových systémových řešení přetrvávajících problémů v oblasti 

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

• Přenos fungujících zahraničních inovací - metod, postupů  

• Nastavení a vytváření podpůrných aktivit pro sociální inovace  

• Povinnou součástí projektů je pilotní testování nových řešení k prokázání jejich 

funkčnosti a proveditelnosti. 

 Cílové skupiny: Uchazeči o zaměstnání, osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené 

sociálním vyloučením, zaměstnanci NNO a sociálních podniků; zaměstnavatelé a 

zaměstnanci; poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb; orgány veřejné správy 

 Příjemci: Organizační složky státu, příspěvkové organizace zřizované/řízené 

organizačními složkami státu, Kraje  

 Vyhlášení: 11/2015, ukončení příjmu 31.12.2019, výzva otevřená, dvou-kolová 

 Alokace: 300 000 000 Kč, min. podpora 1 mil. Kč, max. podpora 50 mil. Kč, ex-

ante financování 
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Výzva č. 24 - Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a 

přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce  

 Podporované aktivity:  

a) Prototypizace a piloty (již definovaný problém, analýza problému i řešení, existence 

poptávky po daném řešení ve společnosti), ne start-up projekty                                                                                                         

b) Rozvoj a udržení existující funkční inovace - replikace inovačního řešení a jeho 

rozšíření (ověření řešení), kvalitativní změna inovačního řešení (včetně zahraničních 

inovací + realizace s partnery).  

 Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a 

chudobou (vč. osob pečujících o osobu blízkou), poskytovatelé sociálních služeb a jejich 

zaměstnanci, zaměstnanci NNO a sociálních podniků, veřejná správa 

 Příjemci: obce, organizace zřizované kraji a obcemi, NNO, výzkumné a vzdělávací 

instituce, poskytovatelé sociálních služeb  

 Vyhlášení: 10/2015 

 Celková alokace:  200 mil. Kč, výzva otevřená, dvoukolové hodnocení (po schválení 

předběžné žádosti možnost rozpracování do řádné/plné žádosti) 
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Děkuji za pozornost 
www.rskjmk.cz 

www.dotaceeu.eu 


