Grantový kalendář „INKLUZIV“
(leden 2017)
Seznam:
- Komunitární programy
- ESIF = OPZ, OPVVV, IROP
- Národní dotace
- Krajské dotace
- Nadace
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Komunitární programy (výběr)
programme

call for proposal

areas

deadline

AKTUÁLNĚ BEZ ZAJÍMAVÝCH VÝZEV

2

link

ESIF 2014 – 2020 (úplný výčet)
operační
program

výzva

témata

Integrovaný plán
rozvoje území
(IPRÚ) (046)

zvýšit míru zaměstnanosti podpořených
osob, zejména starších, nízko
kvalifikovaných a znevýhodněných
zvýšit míru zaměstnanosti podpořených
osob, zejména starších, nízko
kvalifikovaných a znevýhodněných
zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu
práce

Integrované územní
investice (ITI) (045)

Zaměstnanost

Integrované plány
rozvoje území
(IPRÚ) – průběžná
výzva (049)
Integrované územní
investice (ITI) –
průběžná výzva
(048)
Výzva pro MAS na
podporu strategií
komunitně vedeného
místního rozvoje
(047)
Podpora procesu
plánování sociálních
služeb na obecní
úrovni (1. průběžná
výzva) (063)
Sociální inovace
v oblasti sociálního
začleňování a

uzávěrka

odkaz

14. prosinec
2018

https://www.esfcr.cz/vy
zva-046-opz

14. prosinec
2018

https://www.esfcr.cz/vy
zva-045-opz

14. prosinec
2018

https://www.esfcr.cz/vy
zva-049-opz

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

14. prosinec
2018

https://www.esfcr.cz/vy
zva-048-opz

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

31. prosinec
2021

https://www.esfcr.cz/vy
zva-047-opz

31. leden
2017

https://www.esfcr.cz/vy
zva-063-opz

zvýšit kvalitu a udržitelnost systému
sociálních služeb, služeb pro rodiny a
děti a dalších navazujících služeb
podporujících sociální začleňování
zvýšit kvalitu a kvantitu využívání
sociálních inovací a mezinárodní
spolupráce v tematických oblastech
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30. června
2017

https://www.esfcr.cz/vy
zva-024-opz

přístupu na trh práce
pro nejohroženější
skupiny (024)
Podpora
zaměstnanosti
cílových skupin
(068)
Podpora dětských
skupin pro podniky i
veřejnost - dotace
na vybudování +
provoz a
transformaci +
provoz mimo hl. m.
Prahu (132)
Podpora
sociálního
začleňování v SVL
3. Výzva (052)

Výzkum, vývoj a
vzdělávání

Výzva č. 02_16_021
Inkluzivní vzdělávání
pro KPSVL
Výzva č. 02_16_022
Podpora škol formou
projektů
zjednodušeného
vykazování

zvýšit zaměstnanost podpořených osob,
zejména starších, nízkokvalifikovaných a
znevýhodněných

15.březen
2017

https://www.esfcr.cz/vy
zva-068-opz

snížit rozdíly v postavení žen a mužů na
trhu práce

30. červen
2017

https://www.esfcr.cz/vy
zva-132-opz

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

29.června
2018

?

podpora inkluzivního vzdělávání na
území sociálně vyloučených lokalit /
obce budou podpořeny v roli
koordinátora řešení problematiky
inkluzivního vzdělávání
podpora základů vzdělávání rozvojem
čtenářské a matematické gramotnosti,
kvalitnější vzdělávání dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem,
podpora společného vzdělávání (aktivity
zaměřené na osobnostní a sociální
rozvoj pedagogů, vzdělávání v
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Prodlouženo
31. 3. 2017

http://www.msmt.cz/str
ukturalni-fondy-1/vyzvac-02-16-021-inkluzivnivzdelavani-pro-kpsvl

30. června
2017

http://www.msmt.cz/str
ukturalni-fondy-1/vyzvyc-02-16-022-a-c-02-16023-podpora-skolformou-projektu

(Šablony pro MŠ a
ZŠ I)

Výzva č. 02_16_023
Podpora škol formou
projektů
zjednodušeného
vykazování - Praha
(Šablony pro MŠ a
ZŠ I)

Výzva č. 02_16_035
Podpora škol formou
projektů
zjednodušeného
vykazování –
Šablony pro SŠ a
VOŠ I

Výzva č. 02_16_042
Podpora škol formou
projektů
zjednodušeného

tématech, která se společným
vzděláváním souvisejí, vzájemné učení
škol a pedagogů, personální podpora
škol)
podpora základů vzdělávání rozvojem
čtenářské a matematické gramotnosti,
kvalitnější vzdělávání dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem,
podpora společného vzdělávání (aktivity
zaměřené na osobnostní a sociální
rozvoj pedagogů, vzdělávání v
tématech, která se společným
vzděláváním souvisejí, vzájemné učení
škol a pedagogů, personální podpora
škol)
podpora osobnostně profesního rozvoje
pedagogů prostřednictvím dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků,
vzájemného setkávání a sdílení
zkušeností pedagogů
pomoc školám při společném vzdělávání
žáků/studentů (možnost personálního
posílení o školního asistenta, školního
psychologa, speciálního pedagoga,
sociálního pedagoga, koordinátora
spolupráce školy a zaměstnavatele,
školního kariérového poradce)
podpora aktivit spolupráce škol a
zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve
výuce, aktivity rozvíjející ICT a
doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem
podpora osobnostně profesního rozvoje
pedagogů prostřednictvím dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků,
vzájemného setkávání a sdílení
zkušeností pedagogů
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30. června
2017

http://www.msmt.cz/str
ukturalni-fondy-1/vyzvyc-02-16-022-a-c-02-16023-podpora-skolformou-projektu

30. 9 2017 do
14:00

http://www.msmt.cz/str
ukturalni-fondy-1/vyzvyc-02-16-035-a-02-16042-podpora-skolformou-projektu

30. 9 2017 do
14:00

http://www.msmt.cz/str
ukturalni-fondy-1/vyzvyc-02-16-035-a-02-16042-podpora-skolformou-projektu

vykazování – Praha
– Šablony pro SŠ a
VOŠ I

Výzva č. 02_16_37
Podpora žáků se
zdravotním
postižením I
(Implementace
APIV)

Výzva č. 02_16_039
Inkluzivní vzdělávání
pro KPSVL II

Integrovaný
regionální
operační program

VÝZVA Č. 57
INFRASTRUKTURA
PRO ZÁJMOVÉ,
NEFORMÁLNÍ A
CELOŽIVOTNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ (SVL)

pomoc školám při společném vzdělávání
žáků/studentů (možnost personálního
posílení o školního asistenta, školního
psychologa, speciálního pedagoga,
sociálního pedagoga, koordinátora
spolupráce školy a zaměstnavatele,
školního kariérového poradce)
podpora aktivit spolupráce škol a
zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve
výuce, aktivity rozvíjející ICT a
doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem
podpora začleňování dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami do
běžných škol, škola musí být schopna
zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání,
podpora pedagogických pracovníků, a to
formou síťování se zkušenými kolegy,
podpora vzniku a šíření metodických
materiálů.
podpora inkluzivního vzdělávání na
území sociálně vyloučených lokalit,
podpora pro mateřské, základní i střední
školy v oblasti zavádění a realizace
individuální integrace, důraz na osvětové
aktivity směřované na veřejnost,
podpora vzniku platforem a workshopů
mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání
podpora rozvoje infrastruktury škol a
školských zařízení, středisek volného
času, domů dětí a mládeže, školních
družiny a školních klubů, vzdělávacích a
školících centra a dalších subjektů
podílejících se na realizaci zájmového,
neformálního a celoživotního (dalšího)
vzdělávání
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12. 7. 2017 do
14:00

http://www.msmt.cz/str
ukturalni-fondy-1/vyzvac-02-16-37-podporazaku-se-zdravotnimpostizenim-i

11. 12. 2017 do
14:00

http://www.msmt.cz/str
ukturalni-fondy-1/vyzvac-02-16-039-inkluzivnivzdelavani-pro-kpsvl

14. 4. 2017

https://www.strukturalni
fondy.cz/cs/Microsites/I
ROP/Vyzvy/Vyzva-c-57Infrastruktura-prozajmove,-neformalni-acelozivotni-vzdel

podpora může být poskytnuta pouze ve
vazbě na klíčové kompetence
(komunikace v cizích jazycích, práce s
digitálními technologiemi, přírodní vědy,
technické a řemeslné obory)
projektové záměry musí být v souladu s
Místním akčním plánem vzdělávání nebo
s Krajským akčním plánem vzdělávání

VÝZVA Č. 56
INFRASTRUKTURA
PRO ZÁJMOVÉ,
NEFORMÁLNÍ A
CELOŽIVOTNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

Viz výzva č. 57 výše
(tato výzvy č. 56 je pro správní území
ORP bez SVL, jinak naprosto stejná
s výzvou č. 57)

VÝZVA Č. 47
INFRASTRUKTURA
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
SVL

podpora je zaměřena zejména na stavby
a stavební práce spojené s výstavbou a
modernizací infrastruktury základních
škol - odborných učeben, a to ve vazbě
na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky,
přírodní vědy, technické a řemeslné
obory, práce s digitálními technologiemi)
a také nákup potřebného vybavení s
vazbou na klíčové kompetence (hlavní
zaměření projektu musí být cíleno na
rozvoj klíčových kompetencí či budování
bezbariérovosti škol)
na území správních obvodů obcí s
rozšířenou působností, kde se nacházejí
sociálně vyloučené lokality (SVL), je také
možné realizovat projekty na rozšiřování
kapacit kmenových učeben
v rámci hlavního zaměření projektu lze
jako doplňkovou aktivitu zajistit vnitřní
konektivitu školy a připojení k internetu
či nakupovat potřebné kompenzační
pomůcky
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14. 4. 2017

https://www.strukturalni
fondy.cz/cs/Microsites/I
ROP/Vyzvy/Vyzva-c-56Infrastruktura-prozajmove,-neformalni-acelozivotni-vzdel

14. 2. 2017

http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/I
ROP/Vyzvy/Vyzva-c-47Infrastrukturazakladnich-skol-SVL

VÝZVA Č. 46
INFRASTRUKTURA
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

podpora je zaměřena zejména na stavby
a stavební práce spojené s výstavbou a
modernizací infrastruktury základních
škol - odborných učeben, a to ve vazbě
na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky,
přírodní vědy, technické a řemeslné
obory, práce s digitálními technologiemi)
a také nákup potřebného vybavení s
vazbou na klíčové kompetence (hlavní
zaměření projektu musí být cíleno na
rozvoj klíčových kompetencí či budování
bezbariérovosti škol) v rámci hlavního
zaměření projektu lze jako doplňkovou
aktivitu zajistit vnitřní konektivitu školy a
připojení k internetu či nakupovat
potřebné kompenzační pomůcky

VÝZVA Č. 44
SOCIÁLNÍ
PODNIKÁNÍ PRO
SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÉ
LOKALITY II.

podpora projektů zaměřených na
výstavbu, rekonstrukci a vybavení
sociálních podniků

VÝZVA Č. 43
SOCIÁLNÍ
PODNIKÁNÍ II.

podpora projektů zaměřených na
výstavbu, rekonstrukci a vybavení
sociálních podniků

VÍCE INFORMACÍ
VÝZVA Č. 49
DEINSTITUCIONALI
ZACE SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB ZA ÚČELEM
SOCIÁLNÍHO
ZAČLEŇOVÁNÍ II.

Cílem transformace ústavní péče je
deinstitucionalizace pobytových zařízení
sociálních služeb v sociální služby, které
umožní uživateli zařazení se a setrvání v
přirozeném prostředí a jeho aktivní
zapojení se na trh práce a do
společnosti.
Podporovány budou služby typu osobní
asistence, pečovatelské služby, podpora
samostatného bydlení, tísňová péče,
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14. 2. 2017

http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/I
ROP/Vyzvy/Infrastruktur
a-zakladnich-skol

31. 1. 2017

http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/I
ROP/Vyzvy/Vyzva-c-44Socialni-podnikani-prosocialne-vyloucenelokality-II

31. 1. 2017

http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/I
ROP/Vyzvy/Vyzva-c-43Socialni-podnikani-II

31. 5. 2017

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/I
ROP/Vyzvy/Vyzva-c-49Deinstitucionalizacesocialnich-sluzeb-zaucelem-socialnih

sociální rehabilitace, průvodcovské a
předčitatelské služby apod. Dotaci bude
možno získat i na výstavbu denních či
týdenních stacionářů, chráněného
bydlení, sociálně terapeutických dílen,
center denních služeb, domovů se
zvláštním režimem apod.

IROP –
integrované
nástroje (ITI,
IPRÚ, CLLD čili
MAS)

VÝZVA Č. 67
INFRASTRUKTURA
PRO VZDĚLÁVÁNÍ INTEGROVANÉ
PROJEKTY IPRÚ

Vzdělávání - IPRÚ

31. 10. 2022

VÝZVA Č. 66
INFRASTRUKTURA
PRO VZDĚLÁVÁNÍ INTEGROVANÉ
PROJEKTY ITI

Vzdělávání – ITI

31. 10. 2022

VÝZVA Č. 65
SOCIÁLNÍ
PODNIKÁNÍ INTEGROVANÉ
PROJEKTY CLLD

Sociální podnikání – CLLD (MAS)

31. 10. 2022

VÝZVA Č. 64
SOCIÁLNÍ
PODNIKÁNÍ INTEGROVANÉ
PROJEKTY IPRÚ

Sociální podnikání – IPRÚ

31. 10. 2022

VÝZVA Č. 63
SOCIÁLNÍ
PODNIKÁNÍ INTEGROVANÉ

Sociální podnikání – ITI

31. 10. 2022
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http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/I
ROP/Vyzvy/Vyzva-c-67Infrastruktura-provzdelavani-integrovaneprojekty-IPRU
http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/I
ROP/Vyzvy/Vyzva-c-66Infrastruktura-provzdelavani-integrovaneprojekty-ITI
http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/I
ROP/Vyzvy/Vyzva-c-65Socialni-podnikaniintegrovane-projektyCLLD
http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/I
ROP/Vyzvy/Vyzva-c-64Socialni-podnikaniintegrovane-projektyIPRU
http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/I
ROP/Vyzvy/Vyzva-c-63Socialni-infrastrukturaintegrovane-projekty-ITI

PROJEKTY ITI
VÝZVA Č. 62
SOCIÁLNÍ
INFRASTRUKTURA INTEGROVANÉ
PROJEKTY CLLD

sociální infrastruktura (služby, bydlení,
komunitní centra) – CLLD (MAS)

31. 10. 2022

VÝZVA Č. 61
SOCIÁLNÍ
INFRASTRUKTURA INTEGROVANÉ
PROJEKTY IPRÚ

sociální infrastruktura (služby, bydlení,
komunitní centra) – IPRÚ

31. 10. 2022

VÝZVA Č. 60
SOCIÁLNÍ
INFRASTRUKTURA INTEGROVANÉ
PROJEKTY ITI
VÝZVA Č. 59
INFRASTRUKTURA
PRO PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ INTEGROVANÉ
PROJEKTY IPRÚ
VÝZVA Č. 58
INFRASTRUKTURA
PRO PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ INTEGROVANÉ
PROJEKTY ITI

sociální infrastruktura (služby, bydlení,
komunitní centra) – ITI

předškolní vzdělávání - IPRÚ

předškolní vzdělávání – ITI
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http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/I
ROP/Vyzvy/Vyzva-c-62Socialni-infrastrukturaintegrovane-projektyCLLD
http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/I
ROP/Vyzvy/Vyzva-c-61Socialni-infrastrukturaintegrovane-projektyIPRU

31. 10. 2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/I
ROP/Vyzvy/Vyzva-c-60Socialni-infrastrukturaintegrovane-projekty-ITI

31. 10. 2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/I
ROP/Vyzvy/Vyzva-c-59Infrastruktura-propredsk-vzdelavaniintegr-proj-IPRU

31. 10. 2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/I
ROP/Vyzvy/Vyzva-c-58Infrastruktura-propredsk-vzdelavaniintegr-proj-ITI

Národní dotace – výběr
subjekt

titul/výzva

témata

MZ

MPSV

Úřad vlády

MV

MZE

AKTUÁLNĚ VŠE UZAVŘENO

MMR

uzávěrka

odkaz

12/2016 uzavřeno

http://www.mmr.cz/cs/Mini
sterstvo/Programy-a-dotace

06/2016
uzavřeno

http://www.mzcr.cz/obsah/
narodni-program-zdraviprojekty-podporyzdravi_3634_1.html

Sociální služby

11/2016
uzavřeno

http://www.mpsv.cz/cs/281
73

Podpora rodiny

09/2016
uzavřeno

http://www.mpsv.cz/cs/278
06

Lidská práva
Národnostní menšiny
Rovnost mužů a žen

06/2016
uzavřeno

https://www.vlada.cz/cz/ur
ad-vlady/dotace/dotace/

Prevence kriminality
Prevence soc. pat. jevů

uzavřeno

http://www.mvcr.cz/dotace
-a-granty.aspx a
http://www.mvcr.cz/eu.asp
x

Ochrana přírody a krajiny,
rybníky, povodně, malé vodní
toky, stromořadí, zeleň v
intravilánu….

12/2016
uzavřeno

http://eagri.cz/public/web/
mze/dotace/narodnidotace/

Bydlení
Podpora NNO
Cestovní ruch (i skate park)
Veřejné zdraví
Drogy
Zdravotní péče
Zdravotně sociální služby
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Krajské dotace (výběr)
subjekt

titul/výzva

témata

uzávěrka

Program na podporu sociálně
zdravotních aktivit

cílem je zlepšení kvality života rodin,
osob se zdravotním postižením,
seniorů, obětí domácího násilí a
trestných činů, dárců krve, apod.

31. 1. 2017

www.krzlinsky.cz/soc01-17program-na-podporusocialne-zdravotnichaktivit-v-roce-2017aktuality-13613.html

podpora nestátních neziskových
organizací a jejich preventivních
projektů zaměřených zejména na
práci se skupinou dětí, mládeže a
mladých dospělých, potenciálně
ohroženou vznikem a rozvojem
rizikových typů chování nebo
problematikou zasažených; a dále
vytvoření sítě programů těchto
organizací, schopných oslovit
uvedené cílové skupiny, navázat a
udržet s nimi kontakt, nabízet aktivity
a služby směřující k rozvoji
pozitivních životních alternativ

19. 1. 2017

www.krzlinsky.cz/rp07-dt1-17program-na-podporunestatnichneziskovychorganizaci-v-oblastiprevence-rizikovychtypu-chovani-v-roce2017-aktuality13626.html

8. 2. 2017

www.krzlinsky.cz/rp07-17-dt2program-na-podporuskol-a-skolskychzarizeni-v-oblastiprevence-rizikovychtypu-chovani-v-roce2017-aktuality13627.html

Program na podporu
nestátních neziskových
organizaci v oblasti prevence
rizikových typů chování v roce
2017
Zlínský kraj

Program na podporu škol a
školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů
chování v roce 2017

prevence rizikového chování – školy
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odkaz

Podpora aktivit v oblastech
využití volného času dětí a
mládeže, celoživotního
vzdělávání osob se zdravotním
postižením a podpora
miniprojektů mládeže pro rok
2017

volný čas dětí a mládeže, celoživotní
vzdělávání OZP, miniprojektů
mládeže

Program na podporu přípravy
projektové dokumentace 2017

příprava projektové dokumentace

Dofinancování evropských
vzdělávacích projektů 2017

podpora vzdělávání dofinancováním
evropských vzdělávacích projektů

30. 11. 2017

Celoroční sportovní a
volnočasové aktivity pro
handicapované 2017

podpora pro sportovní a volnočasové
aktivity pro handicapované

30. 11. 2017

Program prevence kriminality
2017

prevence kriminality

31. 1. 2017

primární prevence rizikového chování

17. 2. 2017

podpora dobrovolnické činnosti v
pobytových zařízeních sociálních
služeb a v nemocnicích
podpora organizací, které zajišťují
profesionální služby v nemocnicích v

13. 1. 2017 do
12:00

20. 1. 2017

MSK

VYS

JHČ

Dotace na podporu programů
primární prevence rizikového
chování 2017
Podpora služeb
nedefinovaných v zákoně č.
108/2006 Sb., o sociálních
službách

13

3. 2. 2017

http://www.msk.cz/cz/
verejna_sprava/dotacn
i-program-podporaaktivit-v-oblastechvyuziti-volneho-casudeti-a-mladeze-celozivotnihovzdelavani-osob-sezdravotnimpostizenim-80981/
http://www.msk.cz/cz/
verejna_sprava/progra
m-na-podporupripravy-projektovedokumentace-201786130/

http://extranet.krvysocina.cz/edotace/

www.krajjihocesky.cz/1110/aktu
alni_vyzvy_dotace_jiho
ceskeho_kraje.htm

oblasti psychosociální pomoci
hospitalizovaným dětem,
geriatrickým pacientům a dalším
potřebným a které přispívají ke
zlepšení psychického i celkového
zdravotního stavu prostřednictvím
např. zdravotních klaunů, herních
specialistů apod.
podpora svépomocných aktivit
zdravotně postižených, seniorů a
sdružení pacientů (pacientské
organizace), včetně podpory procesu
integrace těchto osob
podpora činností, které vedou
k procesu integrace osob
v nepříznivé sociální situaci

Podpora prevence kriminality v
Jihočeském kraji

Podpora a rozvoj protidrogové
politiky Jihočeského kraje v
roce 2017

poskytnutí příspěvku na podporu
prevence kriminality, s cílem iniciovat
realizaci vhodných preventivních
programů, které eliminují výskyt
kriminality a dalších sociálně
rizikových jevů
cílem dotace udržet takovou síť
protidrogových služeb v Jihočeském
kraji, která zajistí jejich přiměřenou
dostupnost pro občany kraje, jejich
odbornou úroveň a maximálně
efektivní využití vložených finančních
prostředků, stabilizace
protidrogových služeb na území
Jihočeského kraje v součinnosti se
samosprávami obcí Jihočeského
kraje, a s dalšími garanty
protidrogové politiky ČR na národní
úrovni
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Podpora sociálního začleňování
osob ohrožených sociálním
vyloučením na území
Jihočeského kraje

Podpora práce s dětmi a
mládeží (mimo oblast sportu)

podpora služeb pro občany ohrožené
sociálním vyloučením a to především
v rizikových lokalitách Jihočeského
kraje, které povedou k sociálnímu
začleňování jednotlivců případně
rodin bez ohledu na etnickou
příslušnost nebo jiné charakteristiky
rekonstrukce, opravy a obnovu
vybavení kluboven a základen domů
dětí a mládeže i nestátních
neziskových organizací z oblasti
zájmové činnosti dětí a mládeže,
mimo subjekty z oblasti sportu,
podpora pravidelné zájmové činnosti
a zájmového vzdělávání, podpora
informačních systémů mládeže,
podpora talentované mládeže a
soutěží i mezinárodní spolupráce,
podpora aktivit pro děti a mládež se
zdravotním postižením

ULK
Program volnočasových aktivit

LBC

Specifická primární prevence
rizikového chování

Rozšíření nebo zachování stávající
nabídky celoročních a jednorázových
aktivit neziskových organizací
pracujících s dětmi a mládeží
v oblasti kulturní, přírodovědné,
technické a sportovní na úrovni
rekreačního sportu. Podpora činnosti
škol a školských zařízení zřizovaných
obcí v době mimo výkon hlavní
činnosti.

Dosud
nevyhlášeno

Podpora aktivit zaměřených
specificky na předcházení a

Dosud
nevyhlášeno
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omezování výskytu jednotlivých
forem rizikového chování

SČK

Dotace z Fondu sportu,
volného času a primární
prevence

Dosud
nevyhlášeno

Středočeský kraj a Liberecký kraj, Olomoucký a Jihomoravský aktuálně nemají výzvy.
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Nadace a nadační fondy (výběr)
subjekt

titul/výzva
Rychlé granty

Nadace VIA

Živá komunita

Nadace Olgy
Havlové

Nadace
Agrofert

Nadace OKD –
zaměřeno na
pouze region
dolů

Obyčejný život

témata
prostředky na ochranu veřejného zájmu či
prostoru, komunita – podpora k tomu
aktivně reagovat na nečinnost samosprávy
a plýtvání veřejnými prostředky, záměry
pustošivých novostaveb ve vašem okolí
nebo ubývající zeleň, špatný vzduch a
nadměrný hluk
podpora zlepšování veřejného prostoru a
mezilidských vztahů v sousedských
komunitách a posilování jejich
soběstačnosti
sociální projekty nestátních neziskových
organizací, které si vytkly za cíl pomáhat
vracet do života lidi žijící mimo mantinely
„obyčejného života“ a které poskytují
sociální služby směřující k jejich plnému
začlenění do společnosti

uzávěrka

odkaz

2. 2. 2017, 2. 3.
2017 a dále

http://www.nadacevi
a.cz/rychle-granty/

8. 3. 2017

http://www.nadacevi
a.cz/ziva-komunita/

31. 7. 2017

http://www.vdv.cz/pr
ogramy/obycejnyzivot-nif/

Podpora dětí
hendikepovaných
mentálně, fyzicky
či prostředím, ve
kterém vyrůstají

podpora rozvoje dítěte, podpora rodiny
dítěte a práce s rodinou (biologickou,
pěstounskou či adoptivní)

31. 1. 2017 ve
12:00

http://www.nadaceagrofert.cz/projekty/
podpora-detihendikepovanychmentalne-fyzicky-ciprostredim-vekterem-vyrustaji-rok2017

Program Pro
region

Zlepšení vybavenosti zařízení sociální péče;
Zlepšení životních podmínek sociálně
ohrožených skupin obyvatelstva včetně
aktivit zaměřených na odstraňování
sociálního vyloučení; Pracovní a sociální
terapie zdravotně postižených; Pracovní
rehabilitace; Podporované zaměstnávání;
Zlepšení stavu životního prostředí a

18. 1. 2017 ve
24:00

http://www.nadaceo
kd.cz/cs/kestazeni/prozadatele/pro-region
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zachování biodiverzity; Obnova
hodnotných lokalit přírodního významu a
jejich prezentace; Péče a obnova
nemovitých i movitých objektů kulturní,
historické a technické hodnoty s dopadem
na komunitní život; Rozvoj komunitně
zaměřených aktivit, např. úprava veřejných
prostranství, komunitní akce v obci nebo
městě; Volnočasové aktivity (primární
zaměření na seniory, děti a mládež a
mezigenerační aktivity)
- Finanční prostředky budou rozděleny na
podporu projektů realizovaných v městech
a obcích Dětmarovice, Doubrava, FrýdekMístek, Havířov, Horní Suchá, Karviná,
Orlová, Paskov, Staříč a Stonava.

Siemens

Nadační fond
Veolia

Nadace ČEZ

Fond pomoci

Podpora
pracovních míst

Oranžové hřiště
Podpora regionů

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)
Podpora tradičních i netradičních řemesel a
výroby, infrastrukturních služeb, projektů
se sociálním zaměřením či projektů
zlepšující životní prostředí.
Je nutné vytvořit alespoň jedno dlouhodobé
pracovní místo (i OSVČ) na minimální dobu
dvou let, vložit do podnikání i vlastní zdroje
financování a zpracovat podnikatelský plán
v oblasti s veřejně prospěšným zájmem.
podpora výstavby a kompletní rekonstrukce
dětských, sportovních, víceúčelových a
dalších hřišť
podpora veřejně prospěšných projektů –
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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

průběžně

http://www.nfveolia.
cz/programy/podpora
-pracovnich-mist/

průběžně
průběžně

http://www.nadacec
ez.cz/cs/vyhlasovana
-grantova-rizeni.html

Oranžové schody

Stromy
Oranžový přechod

mohou se týkat podpory dětí a mládeže,
zdravotnictví, sociální péče, osob
s handicapem, vědy, vzdělání, kultury,
sportu či životního prostředí
podpora bezbariérových úprav, které
umožní tělesně handicapovaným žákům,
studentům a pedagogům začlenění do
výuky
podpora liniové výsadby stromů především nových a obnovovaných alejí a
stromořadí
podpora osvětlování přechodů pro chodce

28. 2. 2017
31. 1. 2017 a
31. 7. 2017
28. 2. 2017

Nyní bez výzev:
-

http://www.nadacepartnerstvi.cz
http://www.nadaceterezymaxove.cz
https://www.csob.cz/portal/o-csob/spolecenska-odpovednost/granty/grantovy-kalendar

…..
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