ESIF

GRANTOVÝ KALENDÁŘ ASZ, 3/2017

ESIF 2014 – 2020 (úplný výčet)
operační
program

výzva

témata

uzávěrka

Sociální inovace v oblasti sociálního
začleňování a přístupu na trh práce pro
nejohroženější skupiny (024)

zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a
mezinárodní spolupráce v tematických oblastech
zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména
Integrované územní investice (ITI) (045)
starších, nízko kvalifikovaných a znevýhodněných
zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) (046) starších, nízko kvalifikovaných a znevýhodněných
zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských
vedeného místního rozvoje (047)
oblastech

Zaměstnanost

Integrované územní investice (ITI) – průběžná zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením
výzva (048)
nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) –
průběžná výzva (049)
Podpora sociálního začleňování v SVL 3.
Výzva (052)

Podpora zaměstnanosti cílových skupin (068)
Podpora dětských skupin pro podniky i
veřejnost - dotace na vybudování + provoz a
transformaci + provoz mimo hl. m. Prahu
(132)

zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením
nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením
nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a
rozvoj sektoru sociální ekonomiky
zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména
starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
pouze Individuální projekt

snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
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odkaz

30.06.2017

https://www.esfcr.cz/vyzva-024-opz

14.12.2018

https://www.esfcr.cz/vyzva-045-opz

14.12.2018 https://www.esfcr.cz/vyzva-046-opz

31.12.2021

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

14.12.2018

https://www.esfcr.cz/vyzva-048-opz

14.12.2018

https://www.esfcr.cz/vyzva-049-opz

29.06.2018
do 12:00

https://www.esfcr.cz/vyzva-052-opz

15.03.2017
do 16:00

https://www.esfcr.cz/vyzva-068-opz

30.06.2017

https://www.esfcr.cz/vyzva-132-opz
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operační
program

výzva

témata

uzávěrka

odkaz

Výzva č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro
KPSVL

podpora inkluzivního vzdělávání na území sociálně vyloučených
lokalit / obce budou podpořeny v roli koordinátora řešení
problematiky inkluzivního vzdělávání

31.03.2017

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy1/vyzva-c-02-16-021-inkluzivni-vzdelavanipro-kpsvl

30.06.2017

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023podpora-skol-formou-projektu

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování - Praha
(Šablony pro MŠ a ZŠ I)

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)

30.06.2017

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023podpora-skol-formou-projektu

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

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

30.09.2017
do 14:00

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podporaskol-formou-projektu

podpora základů vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické
gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených
školním neúspěchem, podpora společného vzdělávání (aktivity
Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou
zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, vzdělávání
projektů zjednodušeného vykazování (Šablony v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí,
pro MŠ a ZŠ I)
vzájemné učení škol a pedagogů, personální podpora škol)

Výzkum, vývoj
a vzdělávání
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a vzdělávání

výzva

témata

uzávěrka

odkaz

Výzva č. 02_16_042 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Praha
– Šablony pro SŠ a VOŠ I

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

30.09.2017
do 14:00

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podporaskol-formou-projektu

podpora začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami do běžných škol, škola musí být schopna zajistit
vhodné podmínky pro vzdělávání, podpora pedagogických
Výzva č. 02_16_37 Podpora žáků se
pracovníků, a to formou síťování se zkušenými kolegy, podpora
zdravotním postižením I (Implementace APIV) vzniku a šíření metodických materiálů.

12.07.2017
do 14:00

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy1/vyzva-c-02-16-37-podpora-zaku-sezdravotnim-postizenim-i

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

11.12.2017
do 14:00

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy1/vyzva-c-02-16-039-inkluzivni-vzdelavanipro-kpsvl

Výzva č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro
KPSVL II
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odkaz

14.04.2017

https://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-57-Infrastruktura-pro-zajmove,neformalni-a-celozivotni-vzdel

14.04.2017

https://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-56-Infrastruktura-pro-zajmove,neformalni-a-celozivotni-vzdel

31.05.2017

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-49-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzebza-ucelem-socialnih

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
podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové
kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)
Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)

Integrovaný
regionální
operační
Výzva č. 56 Infrastruktura pro zájmové,
program (IROP) neformální a celoživotní vzdělávání

projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním
plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání
viz výzva č. 57 výše
(výzva č. 56 je pro správní území ORP bez SVL, jinak naprosto
stejná s výzvou č. 57)
transformace ústavní péče s cílem 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

Výzva č. 49 Deinstitucionalizace sociálních
služeb za účelem sociálního začleňování II.

podpora služeb typu osobní asistence, pečovatelské služby,
podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální
rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod.
podpora výstavby denních či týdenních stacionářů, chráněného
bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb,
domovů se zvláštním režimem apod.
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Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání integrované projekty IPRÚ

Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání integrované projekty ITI

Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované
projekty CLLD

Výzva č. 64 Sociální podnikání - integrované
projekty IPRÚ

IROP –
integrované
nástroje

Výzva č. 63 Sociální podnikání - integrované
projekty ITI

Výzva č. 62 Sociální infrastruktura integrované projekty CLLD

Výzva č. 61 Sociální infrastruktura integrované projekty IPRÚ

Výzva č. 60 Sociální infrastruktura integrované projekty ITI

témata

Vzdělávání - IPRÚ

Vzdělávání – ITI

Sociální podnikání – CLLD (MAS)

Sociální podnikání – IPRÚ

Sociální podnikání – ITI

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

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

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

uzávěrka

odkaz

31.10.2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vy
zva-c-67-Infrastruktura-pro-vzdelavaniintegrovane-projekty-IPRU

31.10.2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-66-Infrastruktura-pro-vzdelavaniintegrovane-projekty-ITI

31.10.2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-65-Socialni-podnikani-integrovaneprojekty-CLLD

31.10.2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-64-Socialni-podnikani-integrovaneprojekty-IPRU

31.10.2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-63-Socialni-infrastruktura-integrovaneprojekty-ITI

31.10.2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-62-Socialni-infrastruktura-integrovaneprojekty-CLLD

31.10.2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-61-Socialni-infrastruktura-integrovaneprojekty-IPRU

31.10.2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-60-Socialni-infrastruktura-integrovaneprojekty-ITI

Výzva č. 59 Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání - integrované projekty IPRÚ

předškolní vzdělávání - IPRÚ

31.10.2022

Výzva č. 58 Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání - integrované projekty ITI

předškolní vzdělávání – ITI

31.10.2022
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http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-59-Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavaniintegr-proj-IPRU
http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-58-Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavaniintegr-proj-ITI

