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Integrovaný regionální operační 

program 
Vyhlášené výzvy: 

Aktuálně není vyhlášena žádná výzva 

Avizované výzvy: 

Rozvoj sociálních služeb (vyhlášení – duben 2016, ukončení 
příjmu žádostí – říjen 2016) 

• Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro 
sociální služby; Vybudování zázemí pro terénní služby. 
Ambulantní sociální služby. Pobytové sociální služby. 

• Typy příjemců: Nestátní neziskové organizace, organizační 
složky státu a jejich p.o., kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, 
organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dso, 
církve, církevní organizace 



Integrovaný regionální operační 

program 
Avizované výzvy: 

Sociální bydlení (vyhlášení – květen 2016, 
ukončení příjmu žádostí – prosinec 2016) 

• Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor 
a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a 
pořízení nezbytného základního vybavení 

• Typy příjemců: obce, NNO, církve, církevní 
organizace 



Integrovaný regionální operační 

program 
Avizované výzvy: 

Rozvoj infrastruktury komunitních center (vyhlášení – 
červen 2016, ukončení příjmu žádostí – říjen 2016) 

• Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní 
úpravy komunitních center 

• Typy příjemců: Nestátní neziskové organizace, 
organizační složky státu a jejich p.o., kraje, obce, 
dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo 
zakládané kraji, obcemi nebo dso, církve, církevní 
organizace 



Operační program Zaměstnanost 
Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

Nová výzva č. 124 – Podpora inovačního prostředí 

• Příjem žádostí do 30. listopadu 2016 

• Výzva podporuje čtyři oblasti, jejichž cílem je posílení ekosystému 
sociálních inovací při řešení problémů v oblasti zaměstnanosti, sociálního 
začleňování a veřejné správy: datové platformy, znalostní platformy, 
akcelerátory/inkubátory a investice do impaktu. Žadatel si zvolí, na 
kterou oblast zaměří žádost o podporu  

• Příjemci: organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, 
NNO, školy a vysoké školy, výzkumné instituce, osoby samostatně 
výdělečně činné, kraje, obce a jimi zřizované organizace, poskytovatelé 
sociálních služeb, obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení. 

 

V dalších oblastech OPZ nic nového (v platnosti jsou průběžné výzvy, 
představené na minulém jednání pracovní skupiny). 



Děkuji za pozornost 

www.dotaceeu.cz 

www.rskjmk.cz  

http://www.dotaceeu.cz/
http://www.rskjmk.cz/

