Grantový kalendář „INKLUZIV“
(květen – červen 2016)
Komunitární programy (výběr)
programme

IPA

call for proposal

areas

Promotion and
protection of human
rights of Roma,
Egyptians and other
vulnerable groups Montenegro - 2016

- to enhance access to social, economic
and cultural rights for the Roma and other
vulnerable groups in Montenegro through
increased capacities in the state
administration
- to improve access to rights of RE and
other vulnerable groups to employment,
education, health care and social inclusion
in municipalities of Podgorica, Niksic and
Berane

deadline

link

June 17
2016

https://webgate.ec.eur
opa.eu/europeaid/onlin
eservices/index.cfm?AD
SSChck=14583063614
01&do=publi.detPUB&
searchtype=QS&order
by=upd&orderbyad=D
esc&nbPubliList=15&p
age=1&aoref=151421

uzávěrka

odkaz

14. prosinec
2018

https://www.esfcr.cz/v
yzva-046-opz

ESIF 2014 – 2020 (úplný výčet)
operační
program

Zaměstnanost

výzva

témata

Integrovaný plán
rozvoje území
(IPRÚ) (046)

zvýšit míru zaměstnanosti
podpořených osob, zejména starších,
nízkokvalifikovaných a
znevýhodněných
zvýšit míru zaměstnanosti
podpořených osob, zejména starších,
nízkokvalifikovaných a
znevýhodněných

Integrované územní
investice (ITI) (045)
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14. prosinec
2018

https://www.esfcr.cz/v
yzva-045-opz

Koordinovaný
přístup k sociálně
vyloučeným
lokalitám (KPSVL) 1.
Výzva (026)
Koordinovaný
přístup k sociálně
vyloučeným
lokalitám (KPSVL) 2.
Výzva (042)
Integrované plány
rozvoje území
(IPRÚ) – průběžná
výzva (049)
Integrované územní
investice (ITI) –
průběžná výzva
(048)
Podpora ohrožených
dětí a rodin a
procesů v sociálněprávní ochraně dětí
(065)
Výzva pro MAS na
podporu strategií
komunitně vedeného
místního rozvoje
(047)
Podpora inovačního
prostředí (124)
Sociální inovace v
oblasti sociálního

zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu
práce a rozvoj sektoru sociální
ekonomiky

31. červenec
2016

zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu
práce a rozvoj sektoru sociální
ekonomiky

30. září
2016

zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu
práce

14. prosinec
2018

https://www.esfcr.cz/v
yzva-049-opz

zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu
práce

14. prosinec
2018

https://www.esfcr.cz/v
yzva-048-opz

zvýšit kvalitu a udržitelnost systému
sociálních služeb, služeb pro rodiny a
děti a dalších navazujících služeb
podporujících sociální začleňování

29. červenec
2016

zvýšit zapojení lokálních aktérů do
řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech

31. prosinec
2021

https://www.esfcr.cz/v
yzva-047-opz

30. listopad
2016

https://www.esfcr.cz/v
yzva-124-opz

30. prosinec
2016

https://www.esfcr.cz/v
yzva-024-opz

zvýšit kvalitu a kvantitu využívání
sociálních inovací a mezinárodní
spolupráce v tematických oblastech
OPZ
zvýšit kvalitu a kvantitu využívání
sociálních inovací a mezinárodní
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https://www.esfcr.cz/v
yzva-026-opz

https://www.esfcr.cz/v
yzva-042-opz

https://www.esfcr.cz/v
yzva-065-opz

začleňování a
přístupu na trh práce
pro nejohroženější
skupiny (024)
Výzkum, vývoj a
vzdělávání

Výzva č. 02_16_021
Inkluzivní vzdělávání
pro KPSVL

VÝZVA Č. 30
ROZVOJ
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB V SVL

Integrovaný
regionální

VÝZVA Č. 29
ROZVOJ
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

VÝZVA Č. 33
INFRASTRUKTURA
STŘEDNÍCH ŠKOL A
VYŠŠÍCH
ODBORNÝCH ŠKOL

spolupráce v tematických oblastech
OPZ

podpora inkluzivního vzdělávání na
území sociálně vyloučených lokalit /
obce budou podpořeny v roli
koordinátora řešení problematiky
inkluzivního vzdělávání
podpora je zaměřena na
infrastrukturu pro dostupnost a
rozvoj sociální služby, konkrétně se
jedná o nákup objektů, zařízení a
vybavení, výstavbu, stavební úpravy,
či rekonstrukce původních objektů,
které vytvoří podmínky pro kvalitní
poskytování sociálních služeb,
obnovu a zkvalitnění zázemí
stávajících služeb sociální práce s
cílovými skupinami
podpora je zaměřena na
infrastrukturu pro dostupnost a
rozvoj sociální služby, konkrétně se
jedná o nákup objektů, zařízení a
vybavení, výstavbu, stavební úpravy,
či rekonstrukce původních objektů,
které vytvoří podmínky pro kvalitní
poskytování sociálních služeb,
obnovu a zkvalitnění zázemí
stávajících služeb sociální práce s
cílovými skupinami
podpora je zaměřena zejména na
stavby a stavební práce spojené
s výstavbou a modernizací
infrastruktury středních a vyšších
odborných škol ve vazbě na klíčové
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do vyčerpání
alokace nejpozději
do 9. 12. 2016

27. 10.
2016

http://www.msmt.cz/st
rukturalni-fondy1/vyzva-c-02-16-021inkluzivni-vzdelavanipro-kpsvl
http://www.strukturaln
ifondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy/Vyzva-c30-Rozvoj-socialnichsluzeb-v-SVL

27. 10.
2016

http://www.strukturaln
ifondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy/Vyzva-c29-Rozvoj-socialnichsluzeb

18. 11.
2016

http://www.strukturaln
ifondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy/33-vyzvaInfrastruktura-

(SVL)

VÝZVA Č. 32
INFRASTRUKTURA
STŘEDNÍCH ŠKOL A
VYŠŠÍCH
ODBORNÝCH ŠKOL

kompetence (tj.: cizí jazyk, přírodní
vědy, technické a řemeslné obory,
práce s digitálními technologiemi) a
také nákup potřebného vybavení
s vazbou na klíčové kompetence
podpora je zaměřena zejména na
stavby a stavební práce spojené
s výstavbou a modernizací
infrastruktury středních a vyšších
odborných škol ve vazbě na klíčové
kompetence (tj.: cizí jazyk, přírodní
vědy, technické a řemeslné obory,
práce s digitálními technologiemi) a
také nákup potřebného vybavení
s vazbou na klíčové kompetence

strednich-a-vyssichodbornych-skol-(SVL)

18. 11.
2016

http://www.strukturaln
ifondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy/Vyzva-c32-Infrastrukturastrednich-a-vyssichodbornych-skol

uzávěrka

odkaz

Státní a krajské dotace (výběr)
subjekt

titul/výzva

témata

MV

Výzva k zaslání žádostí o
poskytnutí dotace z dotačního
programu: „Bezpečnostní
dobrovolník“ v roce 2016

podpora dobrovolnictví a širšího
zapojení veřejnosti do zabezpečování
veřejného pořádku na místní úrovni

JMK

Vyhlášení 2.kola řízení o
přiznání finanční podpory
Jihomoravského kraje pro rok
2016 v oblasti podpory
poskytování sociálních služeb

financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním
základních druhů a forem sociálních
služeb, spolufinancování

4

30. června
2016

1.6.
2016

http://www.mvcr.cz/cl
anek/dotace-a-grantyvyzva-k-zaslanizadosti-o-poskytnutidotace-z-dotacnihoprogramubezpecnostnidobrovolnik-v-roce2016.aspx
http://dotace.krjihomoravsky.cz/Grant
s/4746-506Vyhlaseni+2kola+rizen
i+o+priznani+financni
+podpory+Jihomoravs
keho+kraje+pro+rok+
2016+v+oblasti+podp

ory+poskytovani+soci
alnich+sluzeb+z+prost
redku+Jihomoravskeh
o+kraje+v+souladu+s
+ustanovenim+%c2%
a7+101a+zakona+c10
82006+Sb+o+socialnic
h+sluzbach.aspx
http://dotace.krjihomoravsky.cz/Grant
s/4739-506Vyhlaseni+2kola+rizen
i+o+priznani+financni
+podpory+Jihomoravs
keho+kraje+pro+rok+
2016+v+oblasti+podp
ory+poskytovani+soci
alnich+sluzeb+z+prost
redku+Jihomoravskeh
o+kraje+v+souladu+s
+ustanovenim+%c2%
a7+105+zakona+c108
2006+Sb+o+socialnich
+sluzbach.aspx

ULK

Dotační program Podpora
vybraných sociálních služeb v
Ústeckém kraji 2016

PLK

Dotace Odboru kanceláře
hejtmana pro nestátní

intervenční centra - pouze
ambulantní a terénní forma,
kontaktní centra, krizová pomoc pouze ambulantní a terénní forma,
raná péče, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, sociálně
terapeutické dílny a terénní
programy), služby nově zařazené do
Základní sítě kraje na základě
registrace
projekty, které rozvíjejí
dobrovolnickou nepodnikatelskou

5

10.6.
2016

http://www.krustecky.cz/dotacniprogram-podporavybranych-socialnichsluzeb-v-usteckemkraji-2016/d1699431/p1=204744

12.6.
2016

http://dotace.plzenskykraj.cz/verejnost/dotac

neziskové organizace 2016 výzva 2.

spolkovou činnost v Plzeňském kraji,
prioritou je podpora projektů
zaměřených na rozvoj dětí a
mládeže, podpora kulturních,
sportovních a vzdělávacích akcí
zaměřených na děti a mládež

nititul/392/

Nadace a nadační fondy (výběr)
subjekt
T-Mobile
Pomáháme

titul/výzva

témata

Grantová výzva
Mluvme spolu

projekty, které prostřednictvím
komunikace, spolupráce a zapojení nebo
začlenění znevýhodněných skupin povedou
k pozitivním změnám v konkrétní komunitě
nebo lokalitě
projekty pomoci slabším a potřebným, kteří
se dostali do obtížné situace a nemohou si
pomoci sami (podpora institucí, které
pomáhají dětem a lidem se zdravotním
postižením či sociálními problémy)

Siemens
Fond pomoci

Nadace ČEZ

Grantové řízení
Oranžové
hřiště
Grantové řízení
Podpora
regionů

uzávěrka

odkaz

22.6. 2016

https://www.tmobile.cz/microsites/
pomahame/grantove
-vyzvy.html

průběžně

http://w5.siemens.co
m/web/cz/cz/corpora
te/portal/home/o_na
s/spol_odpovednost/f
iremni_filantropie/fon
d_pomoci/Pages/Fon
d_pomoci.aspx

podpora výstavby a kompletní rekonstrukce
dětských, sportovních, víceúčelových a
dalších hřišť
podpora veřejně prospěšných projektů –
mohou se týkat podpory dětí a mládeže,
zdravotnictví, sociální péče, osob
s handicapem, vědy, vzdělání, kultury,
sportu či životního prostředí

6

31.12
2016

http://www.nadacec
ez.cz/cs/vyhlasovana
-grantovarizeni/oranzovehriste.html
http://www.nadacec
ez.cz/cs/vyhlasovana
-grantovarizeni/podporaregionu.html

