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ESIF

GRANTOVÝ KALENDÁŘ ASZ, 3/2017

ESIF 2014 – 2020 (úplný výčet)
operační
program

výzva

č.

témata

uzávěrka

Integrované územní investice (ITI) (045)

zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména
045 starších, nízko kvalifikovaných a znevýhodněných - ITI

Zaměstnanost

vždy do 12:00
14.12.2018

Výzva pro MAS na podporu strategií
komunitně vedeného místního rozvoje (047)
Integrované územní investice (ITI) –
průběžná výzva (048)
Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) –
průběžná výzva (049)

zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských
047 oblastech - CLLD (MAS)
zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením
nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
048 (ITI)
zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením
nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
049 (IPRÚ)

14.12.2018 046-opz

31.12.2021

https://www.esfcr.cz/vyzva047-opz

14.12.2018

https://www.esfcr.cz/vyzva048-opz

14.12.2018

https://www.esfcr.cz/vyzva049-opz

29.06.2018

https://www.esfcr.cz/vyzva052-opz

31.03.2018

https://www.esfcr.cz/vyzva091-opz

30.11.2018

https://www.esfcr.cz/vyzva129-opz

06/2018 až
07/2019

připravuje se

zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením
Podpora sociálního začleňování v SVL 3.
nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a
Výzva (052)
050 rozvoj sektoru sociální ekonomiky

oprávněnými žadateli jsou: Karlovarský kraj, Ústecký kraj,
Moravskoslezský kraj
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže
zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou
pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II
v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě
Moravskoslezsko – kraje (091)
091 vregionu NUTS II Severozápad
- vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání – integrační sociální podnik
- vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
Podpora sociálního podnikání (129)
129 podnikání – environmentální sociální podnik
zaměstnanost žen ohrožených na trhu práce a mužů v
Podpora podnikání mimo Prahu

056 obdobné situaci

vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou
skupinu, poradenství, přímá podpora osob, pomoc při
hledání zaměstnání po jejich návratu do ČR
cílová skupina = uchazeči o zaměstnání, zájemci o
Mezinárodní spolupráce v oblastech: sociální
zaměstnání (s nižší dosaženou kvalifikací či s jiným
začleňování, mobilita
059 znevýhodněním), ekonomicky neaktivní osoby.
Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v
vybudování mikrojeslí, provoz mikrojeslí, vzdělávání
ČR
069 pečující osoby v mikrojeslích
příprava na inovace ve veřejné správě spojené s realizací
reforem obsažených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné
Výzva pro územně samosprávní celky (ÚSC) správy České republiky pro období 2014 - 2020 či jiných
obce, kraje, sdružení, asociace a svazy
080 strategických dokumentech

https://www.esfcr.cz/vyzva045-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-

zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) (046) 046 starších, nízko kvalifikovaných a znevýhodněných - IPRÚ

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST - OPZ

odkaz

08/2018 až
11/2018
11/2018 až
01/2019

připravuje se
připravuje se

03/2018 až
05/2018

připravuje se

Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a
mužů

- opatření vedoucích k odstranění projevů genderové
(příp. vícečetné) diskriminace na trhu práce, včetně platové
diskriminace, a dále podpora opatření snižujících
horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví
a rozdíly v odměňování žen a mužů.
- aktivity vedoucích ke zvýšení povědomí o problematice
081 rovnosti žen a mužů na pracovním trhu "

06/2018 08/2018

připravuje se

Nová řešení pro tíživé sociální problémy

rozvíjení nového řešení pro tíživé sociální problémy i u
marginálních cílových skupin
podpora a vzdělávání projektového týmu ve specifických
znalostech a dovednostech pro realizaci řešení
pilotní testování nového řešení v praxi
evaluace sledující účinnost daného řešení a sloužící zároveň
083 jako nástroj učení a zlepšování služeb vůči klientům

01/2018 až
06/2018
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připravuje se, nevyhlášeno

ESIF

GRANTOVÝ KALENDÁŘ ASZ, 3/2017

operační
program

výzva

č.

témata

uzávěrka

odkaz

Podpora aktivit a programů v rámci soc.
začleňování (3. výzva)

Předpokládá se zacílení aktivit kolové výzvy na konkrétní
cílové skupiny osob vzhledem k aktuálním potřebám a
prioritám, konkrétně bude zveřejněno s výzvou.
- například o aktivizační, asistenční a motivační programy,
aktivity na podporu neformálně pečujících, probační a
resocializační programy, programy pro osoby opouštějícící
zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, preventivní
programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na
návykových látkách, aktivity v oblasti sociální politiky
zaměřených na podporu sociálního bydlení,
programy/služby pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, podpora hospicové péče apod.
- nebude zaměřeno na podporu těch sociálních služeb, na
které se zaměřuje výzva č. 03_15_005 a na podporu aktivit
a služeb, pro které jsou určeny výzvy v rámci
088 koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

10/2018 až
01/2019

připravuje se

Podpora procesu transformace pobytových
služeb a podpora služeb komunitního typu
vzniklých po transformaci

transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních
služeb, zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových
služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb
a nových typů péče, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů
pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na
uživatele pobytových služeb a rozvoje individuálního
plánování podpory zaměřené na integraci uživatele
089 ústavních služeb do běžného prostředí

09/2018 až
01/2019

připravuje se

29.12.2018
14:00:00

http://www.msmt.cz/strukturalnifondy-1/vyzva-c-02-17-051inkluzivni-vzdelavani-pro-socialne1

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OP VVV
podpora obce při zavádění inklutivního vzdělávání
podpora kraje při zavádění inklutivního vzdělávání
- podpora kraje/obce v roli koordinátora IV
- prostředky pro MŠ, ZŠ, SŠ a školská zařízení pro zájmové
vzdělávání
- osvětové aktivity pro věřejnost
Výzva č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro
- vznik platforem a realizace workshopů pro aktéry ve
sociálně vyloučené lokality (SVL)
051 vzdělávání
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
Výzva č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro
veřejnost, podpora vzniku platforem a workshopů mezi
KPSVL II
039 jednotlivými aktéry ve vzdělávání
šablony – MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD a ŠK (především na
inkluzivní vzdělávání)

Výzva č. 02_18_063 Šablony II - MRR

DVPP, podpora inkluzívního vzdělávání, polytechnického
vzdělávání, ICT, podpora spolupráce a vzájemného učení
pedagogů, základní gramotnosti, osobnostní rozvoj
063 pedagogů i ředitelů

šablony pro SŠ, VOŠ – např. koordinátor spolupráce školy a
firem, tandemová výuka – pedagog SŠ + odborník z praxe,
pedagog SŠ + pedagog jiné SŠ/pedagog VŠ, DVPP v
rozmezí 208 – 80 hodin (témata: čtenářská matematická
gramotnost, mentoring, cizí jazyky, kariérové poradenství)
DVPP rozmezí 8 – 80 hodin se zaměřením na inkluzi, stáže
pedagogů ve firmách, školní asistent, školní psycholog,
sociální pedagog, speciální pedagog, asistent učitele cizích
Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II jazyků, technický pracovník- navázáno na SDV (Strategie
MRR
065 digitálního vzdělávání)
Vzdělávání pracovníků NNO, spolupráce pracovníků NNO se
školami, podpora základních gramotností, inkluze,
polytechnického vzdělávání, EVVO, ICT, propojení s
Výzva č. 02_18_071 Šablony pro NNO
071 formálním vzděláváním

29.12.2018
14:00:00

28.6.2019
14:00

http://www.msmt.cz/strukturalnifondy-1/vyzva-c-02-16-039inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl

http://www.msmt.cz/struktural
ni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a02-18-064-sablony-ii

12/2018 až
09/2019

připravuje se
09/2018 až
09/2019
připravuje se

IROP

Sociální bydlení (SVL) II.

pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich
adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení
80 nezbytného základního vybavení
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http://www.irop.mmr.cz/cs/Vy
zvy/Seznam/Vyzva-c-80Socialni-bydleni-pro-socialne18.09.2018 vyloucene
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

operační
program

výzva

Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.

Výzva č. 77 Deinstitucionalizace sociálních
služeb za účelem sociálního začleňování III.

Energetické úspory v bytových domech III

č.

témata

uzávěrka

nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro
vybrané sociální služby - na území ORP se SVL:
o Domovy se zvláštním režimem (komunitního typu podle
nově nastavených standardů MPSV)
o Domovy pro osoby se zdravotním postižením
o Chráněné bydlení
o Osobní asistence
o Denní stacionáře
o Týdenní stacionáře
o Azylové domy
+ v KPSVL ještě tyto služby
o Zařízení pro krizovou pomoc
o Nízkoprahová denní centra
o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
o Noclehárny (pod podmínkou, že bude zajištěna služba
Nízkoprahového denního centra, ne samostatně)
o Sociální poradny
o Centra sociálně rehabilitačních služeb v ambulantní a
terénní formě (ne pobytové)
o Intervenční centra
o Zařízení následné péče
82 o Terénní sociální služby (automobil, zázemí, vybavení)
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

05/2018 až
11/2018

odkaz

připravuje se

podpora služeb typu osobní asistence, pečovatelské služby,
podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální
77 rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod.

https://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/V
yzvy/Vyzva-c-77Deinstitucionalizace-socialnich30.03.2018 sluzeb-za-ucelem-socialnih

78 zateplování

http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/V
yzvy/Vyzva-c-78-Energeticke29.11.2019 uspory-v-bytovych-domech-III

integrované nástroje v IROP

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti
infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení int.pr.CLLD

Vzdělávání a celoživotní učení - CLLD (MAS):
- infrastruktura pro předškolní vzdělávání
- infrastruktura základních škol
- infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
- infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání

Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání integrované projekty IPRÚ

Vzdělávání - IPRÚ

Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání integrované projekty ITI

IROP – integrované nástroje

Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované
projekty CLLD

Výzva č. 64 Sociální podnikání - integrované
projekty IPRÚ

Výzva č. 63 Sociální podnikání - integrované
projekty ITI

Výzva č. 62 Sociální infrastruktura integrované projekty CLLD

Vzdělávání – ITI

Sociální podnikání – CLLD (MAS)

Sociální podnikání – IPRÚ

Sociální podnikání – ITI

sociální infrastruktura (služby, bydlení, komunitní centra) –
CLLD (MAS)
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http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/V
yzvy/Vyzva-c-68-Zvysovanikvality-a-dostupnosti31.10.2022 Infrastruktury-pro-vzdela
http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/V
yzvy/Vyzva-c-67-Infrastruktura31.10.2022 pro-vzdelavani-integrovane-

31.10.2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzv
y/Vyzva-c-66-Infrastruktura-provzdelavani-integrovane-projektyITI

31.10.2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzv
y/Vyzva-c-65-Socialni-podnikaniintegrovane-projekty-CLLD

31.10.2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzv
y/Vyzva-c-64-Socialni-podnikaniintegrovane-projekty-IPRU

31.10.2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzv
y/Vyzva-c-63-Socialniinfrastruktura-integrovaneprojekty-ITI

31.10.2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzv
y/Vyzva-c-62-Socialniinfrastruktura-integrovaneprojekty-CLLD

ESIF

GRANTOVÝ KALENDÁŘ ASZ, 3/2017

operační
program

výzva

Výzva č. 61 Sociální infrastruktura integrované projekty IPRÚ

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

č.

témata

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

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

předškolní vzdělávání - IPRÚ

předškolní vzdělávání – ITI
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uzávěrka

odkaz

31.10.2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzv
y/Vyzva-c-61-Socialniinfrastruktura-integrovaneprojekty-IPRU

31.10.2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzv
y/Vyzva-c-60-Socialniinfrastruktura-integrovaneprojekty-ITI

31.10.2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzv
y/Vyzva-c-59-Infrastruktura-propredsk-vzdelavani-integr-proj-IPRU

31.10.2022

http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzv
y/Vyzva-c-58-Infrastruktura-propredsk-vzdelavani-integr-proj-ITI

Národní dotace

GRANTOVÝ KALENDÁŘ ASZ, 3/2017

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní dotace – výběr
subjekt
titul/výzva

témata

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní
úrovni:
Podpora aktivit posilujících udržitelný rozvoj
zaměřený na šetrné formy cestovního ruchu na
celostátní úrovni.
Podpora projektů na rozvoj kvality služeb
cestovního ruchu na národní úrovni (podpora a
rozvoj klasifikačních a certifikačních systémů
profesních nebo oborových organizací/subjektů).
Projekty zaměřené na rozvoj klasifikačních a
certifikačních systémů
mohou podávat pouze zastřešující profesní asociace.
Dotace pro nestátní neziskové organizace (V souvislosti se snahou o jednotnost a
provázanost certifikačních systémů nebudou
(2. výzva)
podporovány certifikační systémy jednotlivých
NNO.)

uzávěrka

odkaz

21.5.2018

http://www.mmr.cz/cs/Narodnidotace/Dotace-pro-nestatni-neziskoveorganizace/Dotace-pro-nestatni-neziskoveorganizace-2018-2

Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
Podporovány budou systémové či jednorázové
aktivity s přidanou hodnotou regionálního a
nadregionálního charakteru, kde bude
prokazatelný pozitivní dopad na široký
(měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje a
aktivity zaměřené na zavádění udržitelného
rozvoje a strategického řízení do praxe.
Podporovány budou projekty s konkrétními
výstupy regionálního a nadregionálního významu
a kvantifikovanými cílovými skupinami.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Program Podpora bydlení v oblastech se - výstavba bytů
strategickou průmyslovou zónou 2018
- výstavba technické infrastruktury
Národní program zdraví - projekty
podpory zdraví pro rok 2018
Protidrogová politika ministerstva
zdravotnictví, rok 2018
Rozvojové projekty zdravotní péče pro
rok 2018
Péče o děti a dorost

Prevence kriminality
Bezpečnost a kvalita zdravotní péče na
rok 2018

1. Ozdravění výživy a optimalizace pohybové aktivity
– zejména prevence nadváhy a obezity
1) poskytování zdravotních služeb uživatelům
návykových látek (legální a nelegální) nebo osobám
1. Národní akční plán pro vzácná onemocnění
2. Podpora dárcovství orgánů a dárcovských
1. Systémová prevence dětských úrazů v
domácnosti včetně úrazů způsobených domácími
zvířaty
1. Děti a digitální média
2. Prevence domácího a genderově podmíněného
násilí
- 1. Zvyšování činností na podporu zdraví v
nemocnicích a jejich začlenění do procesu řízení
kvality a bezpečí

Poskytování sociálních služeb

dotace na úhradu nákladů na poskytovávání
základních druhů a forem sociálních služeb v
rozsahu stanoveném základními činnostmi při
poskytování sociálních služeb pro příslušný druh
sociální služby
na podporu poskytování sociálních služeb, které
mají místní či regionální charakter - pro kraje a hl.
m. Praha
mimořádné dotační řízení z důvodu nutnosti
aktualizace požadavků na dotaci ze státního
rozpočtu v kontextu legislativních změn, které
nebylo možné predikovat k řádnému termínu
dotačního řízení

Rodina pro rok 2018

podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a
podpůrný charakter - rodičovské kompetence,
rodinné vztahy, podpora rodiny v péči o děti, jejich
výchově a při slaďování práce a rodiny, předcházení
a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího
násilí, týrání a zneužívání dětí

Poskytování sociálních služeb s
nadregionální a celostátní působností

Poskytování sociálních služeb
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31.5.2018

http://www.mmr.cz/cs/Narodnidotace/Podpora-bydleni/Program-podporabydleni-v-oblastech-se-strategicko

http://www.mzcr.cz/obsah/narodniprogram-zdravi-projekty-podpory-zdravihttp://www.mzcr.cz/obsah/protidrogova30.9.2017 politika-mz_3725_1.html
http://www.mzcr.cz/obsah/rozvojove10.10.2017 projekty-zdravotni-pece_3726_1.html
30.9.2017

30.9.2017

30.9.2017

30.9.2017

http://www.mzcr.cz/obsah/pece-o-deti-adorost-prevence-kriminality-_3754_1.html
http://www.mzcr.cz/obsah/pece-o-deti-adorost-prevence-kriminality-_3754_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/metodikapro-pridelovani-neinvesticnich-financnichprostredku-v-ramci-dotacniho-

10.12.2017 https://www.mpsv.cz/cs/32062

31.7.2017

https://www.mpsv.cz/cs/31008

22.12.2017 https://www.mpsv.cz/cs/32209

15.10.2017 https://www.mpsv.cz/cs/30832

Národní dotace

GRANTOVÝ KALENDÁŘ ASZ, 3/2017

Úřad vlády

subjekt

titul/výzva

témata

Obec přátelská rodině
Výkon činnosti obce s rozšířenou
působností v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí

rozvoj prorodinných aktivit v obci, podpora seniorů

2.6.2017

https://www.mpsv.cz/cs/30279

pouze obce s rozšířenou působností

5.2.2018

https://www.mpsv.cz/cs/32223

ucelené bezbariérové trasy, jež by zajistily svobodný

Záměry bezbariérových tras pro rok 2019 a bezpečný pohyb všem obyvatelům a
- I. kolo
návštěvníkům dané lokality

Podpora implementace Evropské charty
regionálních či menšinových jazyků pro
rok 2018

zabezpečení pracovního místa a činnosti terénního
pracovníka nebo terénního sociálního pracovníka
(dále jen „terénní pracovník“), kterého zaměstnává
obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro
tyto účely
zabezpečení potřeb pracovní pozice koordinátora
pro romské záležitosti (dále jen "koordinátor") v
organizační struktuře krajského úřadu a zajištění
jeho profesního rozvoje
tematické okruhy činností v souvislosti s
chorvatštinou (zejména moravskou), polštinou,
těšínským nářečím jako její regionální variantou,
slovenštinou, němčinou a romštinou:
- vzdělávací aktivity
- kvantitativní a kvalitativní analýzy
- užívání správných forem místních názvů

Podpora aktivit integrace cizinců na
území ČR v roce 2018

zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v
předškolním a základním vzdělávání, na integrační
mimoškolní vzdělávací aktivity, zvyšování efektivity
vzdělávání v oblasti českého jazyka, odstraňování
kulturních bariér, zvyšování kompetencí odborných
pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců a
na podporu spolupráce rodiny a školy

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

právnickým osobám vykonávajícím činnost
mateřských škol, základních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku
škol a školských zařízení na částečnou úhradu,
popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících
s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené
potřebám těchto dětí a žáků - cizinců k usnadnění
jejich integrace do společnosti a vzdělávacího
systému České republiky

dotace a granty MV ČR

obecně všechny

Podpora terénní práce

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti

MINISTERSTVO VNITRA

uzávěrka

odkaz

11.5.2018

http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/progra
m-mobility/program-mobility-79350/

30.9.2017

https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pg
id=942

30.9.2017

https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pg
id=941

3.9.2017

https://www.vlada.cz/cz/pracovni-aporadni-organy-vlady/rnm/dotace/dotace16052/

www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni28.12.2017 vzdelavani/vyhlaseni-dotacniho-programudo 14:00
podpora-aktivit-integrace

23.10. a
6.11.2017

www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/vyhlaseni-rozvojovehoprogramu-podpora-vzdelavani-cizincu-ve

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

Dotační program pro nestátní neziskové
organizace provozující evropské krizové či Prevence kriminality - financování hrazení
asistenční linky 116 000,116 111,116 006 telekomunikačních služeb a poplatků provozovatelů
v České republice
linek

http://www.mvcr.cz/clanek/narodni31.10.
daného roku dotacni-titul-prevence-kriminality.aspx

Podpora bezpečnosti v obcích
v souvislosti s migrací na léta 2017 až
2019

Prevence kriminality - kamerové systémy,
zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, mobilní
policejní služebny, osvětlení rizikových míst

31.8.2017

www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titulprevencekriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Program prevence kriminality na místní
úrovni

Prevence kriminality - situační prevence, sociální
prevence, informace pro občany, vzdělávací akce,
zvyšování pocitu bezpečí občanů a snižování míry a
závažnosti trestné činnosti, reakce na nové hrozby a
realizace pilotních projektů apod.

31.1. a
28.2.2018

www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titulprevencekriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením
na prevenci a eliminaci domácího násilí
Program prevence sociálně patologických prostřednictvím práce s násilnými osobami a
jevů
osobami nezvládajícími agresi ve vztazích
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http://www.mvcr.cz/clanek/narodnidotacni-titul-prevence31.10.
daného roku kriminality.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

Národní dotace

GRANTOVÝ KALENDÁŘ ASZ, 3/2017

subjekt

titul/výzva

témata

uzávěrka

1. Systém prevence kriminality
2. Pomoc obětem trestné činnosti
3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace
pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže
4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně
vyloučených a jiných rizikových lokalitách
5. Nové hrozby a přístupy (boj proti
Programu prevence kriminality na rok
kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita
2018 (vč. podpory projektu Bezpečnostní páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci
dobrovolník)
majetkové kriminality ad.)
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15.2.2018

odkaz

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseniprogramu-prevence-kriminality-na-rok2018

Krajské dotace

GRANTOVÝ KALENDÁŘ ASZ, 3/2017

Krajské dotace (výběr)
subjekt

titul/výzva

témata

uzávěrka

všechna témata

https://www.msk.cz/verejna_sprava
/granty_vyhlasene.html
https://www.msk.cz/cz/verejna_spr
ava/ozdravne-pobyty-pro-zaky-1-30.04.2018 stupne-zakladnich-skol-97918/
https://www.msk.cz/cz/verejna_spr
ava/program-na-podporufinancovani-akci-s-podporou-eu103651/

podpora účasti žáků na ozdravných pobytech
Ozdravné pobyty pro žáky
1. stupně základních škol

Moravskoslezský kraj
Program na podporu
financování akcí s
podporou EU

podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí prostřednictvím
poskytování účelových investičních dotací na spolufinancování vlastního
podílu příjemce při čerpání dotací v rámci operačních programů Evropské
unie a programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem
a Českou republikou a Slovenskou republikou (dále jen „Programy EU“)

31.10.2019

V případě, že vaše žádost není předmětem vyhlášeného dotačního programu,
můžete požádat Moravskoslezský kraj o individuální dotaci z rozpočtu kraje
Individuální dotace

kdykoli

všechna témata

Zlínský kraj

Program vouchery
asistence

dotace ve výši 100 000 – 500 000 Kč veřejným subjektům na podporu
přípravy projektů, které přispějí k naplnění alespoň jednoho ze strategických
cílů Regionální inovační strategie Zlínského kraje
všechna témata

Program na podporu
sportovní činnosti dětí a
mládeže v Olomouckém
kraji v roce 2018

zabezpečení účasti mládežnických členů klubu (oddílu) na sportovních akcích
(doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního
areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání sportovních, výcvikových a
náborových akcí
organizační zabezpečení akce, zahrnující mimo jiné přípravu sportovního
areálu, nákup sportovního materiálu, nákup pohárů, medailí a cen pro
účastníky a materiální a technické zabezpečení akce

Podpora sportovních akcí

Program na podporu
výstavby a rekonstrukci
sportovních zařízení v
obcích Olomouckého kraje
v roce 2018

Olomoucký kraj

nvestiční dotace do oblasti výstavby a rekonstrukcí tělovýchovných a
sportovních zařízení, zaměřenou cíleně na zkvalitnění podmínek pro sportovní
činnost v obcích a městech Olomouckého kraje

https://www.krolomoucky.cz/krajske-dotacniprogramy-2018-cl-4059.html
https://www.krolomoucky.cz/program-na-podporusportovni-cinnosti-deti-a-mladeze-v27.07.2018
olomouckem-kraji-v-roce-2018https://www.krolomoucky.cz/podpora-sportovnich22.06.2018 akci-prijem-zadosti-19-1-2-2-cl(II. kolo) 4147.html
https://www.krolomoucky.cz/program-na-podporuvystavby-a-rekonstrukci-sportovnichzarizeni-v-obcich-olomouckehokraje-v-roce-2018-prijem-zadosti-191-18-5-cl-4149.html
18.05.2018

Olomouckém kraji v roce
2018

Program na podporu
volnočasových a
tělovýchovných aktivit v
Olomouckém kraji v roce
2018

Studijní stipendium
Olomouckého kraje na
studium v zahraničí v roce
2018

https://www.msk.cz/cz/verejna_spr
ava/kdy-pozadat-o-individualnidotaci-z-rozpoctu-kraje--103145/

https://www.kr-zlinsky.cz/dotacezlinskeho-kraje-cl-23.html
https://www.kr-zlinsky.cz/programvouchery-asistence-aktualitydo vyčerpání 14106.html

pořádání kulturních akcí (např. koncerty či divadelní představení, folklorní
festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k výročím), podpora
aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení, tvůrčí aktivity
související s územím kraje, umělecká činnost místních autorů, výstavní a
galerijní činnost, literární a audiovizuální tvorba, vydávání a překlady odborné
a umělecké literatury, kulturní periodika, dokumentární díla zaměřená na
kraj, historii, současnost a na jeho obyvatele, původní tvorba odrážející život
v kraji, kulturně-vzdělávací činnost, mj. přednášky, workshopy, semináře a
konference, reprezentace a propagace kraje, např. na kulturních akcích
Program podpory kultury v nadregionálního významu, celorepublikového charakteru nebo v zahraničí

Program na podporu
sportovní činnosti dětí a
mláděže v Olomouckém
kraji v roce 2018

odkaz

https://www.krolomoucky.cz/program-podporykultury-v-olomouckem-kraji-v-roce2018-prijem-zadosti-19-1-2-2-cl4150.html

18.06.2018
(II. kolo)

podpora sportovní činnost dětí a mládeže pro oddíly nebo kluby sídlící
v Olomouckém kraji
zabezpečení účasti mládežnických členů klubu (oddílu) na sportovních akcích
(doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního
areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání sportovních, výcvikových a
náborových akcí

27.06.2018

podpors činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného
charakteru v oblasti volného času a rozvoj pravidelných (celoroční činnost) i
příležitostných (jednotlivé akce) volnočasových aktivit obyvatel regionu se
zaměřením na tělovýchovu, rekreační sport a činnost různých zájmových
subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií, činnost dětských a
mládežnických organizací a spolků, podpora účasti a pořádání významných
soutěží, výstav a přehlídek v oblasti volného času

https://www.krolomoucky.cz/program-na-podporusportovni-cinnosti-deti-a-mladeze-volomouckem-kraji-v-roce-2018prijem-zadosti-1-6-27-6-cl-4183.html
https://www.krolomoucky.cz/program-na-podporuvolnocasovych-a-telovychovnychaktivit-v-olomouckem-kraji-v-roce2018-prijem-zadosti-30-3-2018-11-52018-cl-4253.html

11.05.2018

podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se
sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se
sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních
oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým bydlištěm na území
Olomouckého kraje
29.06.2018

všechna témata

https://www.krolomoucky.cz/studijni-stipendiumolomouckeho-kraje-na-studium-vzahranici-v-roce-2018-prijem-zadosti18-6-29-6-2018-cl-4144.html

http://dotace.krjihomoravsky.cz/Oblasti.aspx
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Krajské dotace

GRANTOVÝ KALENDÁŘ ASZ, 3/2017

subjekt

Jihomoravský kraj

titul/výzva

uzávěrka

http://dotace.krjihomoravsky.cz/Grants/6028-506Dotacni+program+Jihomoravskeho+
kraje+pro+zacinajici+podnikatele+20
27.09.2018 18.aspx

Dotační program
Jihomoravského kraje ro
začínající podnikatele 2018

Individuální dotace JMK
2018

Dofinancování evropských
vzdělávacích projektů 2018

Inovační vouchery 2018

Rozvoj vesnice 2018

Kraj Vysočina

témata
rozvoj podnikatelské prostředí a podpora řemeslných činností v počáteční fázi
podnikání pomocí dotace na území kraje

Venkovské prodejny 2018
Investujeme v sociálních
službách 2018

určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to
zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období
podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů

30.11.2018

podpora inovačních aktivit podnikatelských subjektů, zaměřených především
na spolupráci s výzkumnou sférou, které zvyšují jejich konkurenceschopnost,
zefektivňují komercializaci výsledků výzkumu a vývoje a posilují inovační
prostředí v Kraji Vysočina
rekonstrukce nebo opravy místních komunikací a přilehlých chodníků
(chodníky nelze samostatně), součástí projektu mohou být prvky zvyšující
bezpečnost chodců (např. dopravní značení, příčný práh na komunikaci)
podpora obcí za účelem zachování dostupnosti služeb, které jsou
poskytovány na jejich území
zajištění nezbytného vybavení nebo jeho modernizaci v zařízeních
poskytujících sociální služby
podpora zapojení subjektů do evropských vzdělávacích projektů

spolufinancování nutných provozních nákladů Místních akčních skupin Kraje
Vysočina (dále jen „MAS“) a jejich zastřešující organizace MAS kraje Vysočina
Místní akční skupiny 2018 o.p.s.
Místní agenda 21 a Zdraví účelové finanční prostředky pro vymezený okruh příjemců
2020

Jihočeský kraj

Program 2018 pro
poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského
Infrastrukturního fondu

životní prostředí - zaměřeno na výstavbu a zkvalitnění vodohospodářské
infrastruktury - kofinancování projektů, které jsou již podpořeny ze státního
rozpočtu (Ministerstva zemědělství)

Program 2018 pro
poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského
Infrastrukturního fondu

podpora rozvoje a obnovy základních škol

Program zvýhodněných
regionálních úvěrů pro
malé podnikatele v
Jihočeském kraji
Krajský dotační program
na podporu sociálních
služeb pro rok 2018

cílem programu je podporou ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit realizaci
podnikatelských projektů malých podnikatelů

Podpora integrace
národnostních menšin a
cizinců
Státní příspěvek pro
zřizovatele ZDVOP dle
zákona č. 359/1999 Sb.

všechna témata - individuální dotace
Podpora integrace národnostních menšin a cizinců
- program se připravuje v oblasti sociálních služeb
státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc za prosince 2016 až listopadu 2017

v oblasti sociálních služeb

Individuální žádost o dotaci
v oblasti sociálních věcí

14.05.2018

15.05.2018
30.05.2018 http://extranet.kr-

vysocina.cz/edotace/

10.05.2018

30.11.2018
31.05.2018

18.05.2018
11.05.2018

http://www.krstredocesky.cz/web/zivotniprostredi/isf//asset_publisher/YpBZoTKIHg0U/co
09.05.2018 ntent/vyhlaseni-programu-2018-prohttp://www.krstredocesky.cz/web/regionalnirozvoj/stredocesky-infrastrukturni09.05.2018 fond

30.04.2019

spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním
základních činností při poskytování sociálních služeb

slouží k podání žádosti v případě, že nelze podat žádost o dotaci v žádném z
Individuální žádost o dotaci vyhlášených standardních programů

Liberecký kraj

http://dotace.krjihomoravsky.cz/Grants/1964-506Individualni+dotace+JMK+2018.aspx
31.10.2018

podpora vzdělávání dofinancováním evropských vzdělávacích projektů

Dofinancování evropských
vzdělávacích projektů 2018
Skutek roku 2018
ocenění, dobrovolné aktivity pro rozvoj území a neziskový sektor

Středočeský kraj

odkaz

18.05.2018

https://dotace.kraj-lbc.cz/
připravuje se https://dotace.kraj-lbc.cz/

14.12.2018

31.10.2018

individuální dotace na podporu aktivit v oblasti sociálních věcí
30.11.2018

účelem tohoto programu je pomoci identifikovat a rovněž připravit projekty,
Asistenční vouchery
které naplňují tzv. RIS3 strategii (tj. Strategii inteligentní specializace), jejímž
Libereckého kraje
cílem je efektivní zacílení finančních prostředků
Individuální žádost o dotaci možnost podání žádosti o dotaci v případě, kdy není možné žádat z
v oblasti regionálního
Dotačního fondu Libereckého kraje
rozvoje

Individuální dotaci lze poskytnotu pouze v případě, že aktivitu nelze podpořit
Žádost o individuální dotaci z dotačního programu.
v oblasti školství a mládeže
Žádost o individuální dotaci Individuální dotaci lze poskytnotu pouze v případě, že aktivitu nelze podpořit
v oblasti tělovýchovy a
z dotačního programu.
sportu
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http://www.krajjihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_d
otace_jihoceskeho_kraje.htm

30.11.2018

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

https://dotace.kraj-lbc.cz/Statniprispevek-pro-zrizovatele-ZDVOPdle-zakona-c-359-1999-Sbhttps://dotace.krajlbc.cz/individualni-zadost-o-dotaci-voblasti-socialnich-sluzebhttps://dotace.krajlbc.cz/Individualni-zadost-o-dotaci-voblasti-socialnich-veci-r673206.htm
https://dotace.kraj-lbc.cz/Asistencnivouchery-Libereckeho-krajer673931.htm
https://dotace.krajlbc.cz/Individualni-zadost-o-dotaci-voblasti-regionalniho-rozvojehttps://dotace.kraj-lbc.cz/Zadost-oindividualni-dotaci-v-oblasti-skolstvia-mladeze-r673185.htm
https://dotace.kraj-lbc.cz/Zadost-oindividualni-dotaci-v-oblastitelovychovy-a-nbsp-sportu-

Krajské dotace
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subjekt

titul/výzva

témata

uzávěrka

odkaz

všechna témata

http://dotace.krkralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/
Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr- jednorázová akce
Dotace na individuální účel - roční činnost

16.12.2018 kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/
do 14:00 Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=13

program je určen školám poskytujícím stupeň vzdělávání na území
Etická výchova ve školách Královéhradeckého kraje

http://dotace.krkralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/
31.05.2018 Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=2

Finanční dary

http://dotace.krkralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/
31.12.2018 Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=16

Královéhradecký kraj

https://www.pardubickykraj.cz/preh
led-dotacnich-programu

všechna témata

Pardubický kraj

Dotace z rozpočtových
prostředků Pardubického
kraje z kapitoly sociálních
věcí 2018
Program podpory
sociálních služeb v
Pardubickém kraji na rok
2018

- příspěvek na provoz, návratná finnanční výpomoc a investiční příspěvky
příspěvkovým organizacím

Fond Ústeckého kraje

zabezpečení financování obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého
kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:
a) podpora individuálních akcí regionálního a nadregionálního významu,
individuální podpora složek Integrovaného záchranného systému ÚK, a
podpora činnosti neziskových organizací, které svým zaměřením přispívají
dlouhodobé k propagaci a zvýšení prestiže Ústeckého kraje, mikroregionů,
jednotlivých měst a obcí Ústeckého kraje, jsou zaměřeny na zlepšení
životních a kulturních podmínek všech obyvatel a návštěvníků Ústeckého
kraje, podporují rozvoj dětí a mládeže, jsou zaměřeny na volnočasové
aktivity seniorů a směřují na podporu sportovního vyžití s možností zapojení
celé široké veřejnosti,
b) individuální podpora revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou
hnědého uhlí, týkající se okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov,
c) finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Asistenční vouchery
Ústeckého kraje

příprava a zpracování projektových záměrů tzv. strategické intervence, které
budou naplňovat cíle a opatření Regionální inovační strategie Ústeckého
kraje, příp. krajské přílohy k národní RIS3 strategii

https://www.pardubickykraj.cz/dota
cni-programy-probihajici-v-oblastisocialni-politiky-/94521/

Dobrá střední škola
Ústeckého kraje 2017/2018
nezřizovaná Ústeckým
zlepšení materiálních vzdělávacích podmínek žáků, další vzdělávání
krajem
pedagogických pracovníků školy

Ústecký kraj
Příspěvek na dojíždění pro
žáky středních škol ve
pro žáky s trvalým pobytem na území Ústeckého kraje, kteří ve školním roce
školním roce 2017/2018
navštěvují SŠ v Ústeckém kraji

Stipendium pro žáky
středních škol ve
vybraných oborech
vzdělání ve školním roce
2017/2018

stipendia pro žáky středních škol v kraji - strojní mechanik, klempíř, obráběč
kovů, elektrikář, elektrikář - silnoproud, elektromechanik pro zařízení a stroje,
řezník - uzenář, čalouník, instalatér, tesař, zedník, aplikovaná chemie,
zdravotnický asistent

Podpora lékařských a
zdravotnických
vzdělávacích akcí

organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií,
výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého kraje se
zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje

Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení
- podpora léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů
zdravotního stavu obyvatel - podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na
Ústeckého kraje
prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života
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https://www.pardubickykraj.cz/dota
cni-programy-probihajici-v-oblasti31.12.2018 socialni-politiky-/93517/

www.kr-ustecky.cz/individualnidotace/ds-100275/p1=204744
http://www.krustecky.cz/asistencni%2Dvouchery%
2Dusteckeho%2Dkraje/d31.08.2018 1709596/p1=204744
celoročně

http://www.krustecky.cz/dotacni%2Dprogram%2D
dobra%2Dstredni%2Dskola%2Dv%2
Dusteckem%2Dkraji%2D2017%2D20
18%2Dnezrizovana%2Dusteckym%2
17.07.2018 Dkrajem/d-1716399/p1=204744
http://www.krustecky.cz/dotacni%2Dprogram%2D
prispevek%2Dna%2Ddojizdeni%2Dp
ro%2Dzaky%2Dstrednich%2Dskol%2
Dve%2Dskolnim%2Droce%2D2017%
13.07.2018 2D2018/d-1715644/p1=204744
http://www.krustecky.cz/dotacni%2Dprogram%2D
stipendium%2Dpro%2Dzaky%2Dstre
dnich%2Dskol%2Dve%2Dvybranych
%2Doborech%2Dvzdelani%2Dve%2
Dskolnim%2Droce%2D2017%2D201
13.07.2018 8/d-1715636/p1=204744
http://www.krustecky.cz/podpora%2Dlekarskych%
2Da%2Dzdravotnickych%2Dvzdelava
cich%2Dakci%2D2018/d18.5. a
14.9.2018 1718984/p1=204744
http://www.krustecky.cz/podpora%2Daktivit%2Dz
amerenych%2Dna%2Dzlepseni%2Dz
dravotniho%2Dstavu%2Dobyvatel%
2Dusteckeho%2Dkraje%2D2018/d18.5. a
14.9.2018 1718973/p1=204744

Krajské dotace

GRANTOVÝ KALENDÁŘ ASZ, 3/2017

subjekt

titul/výzva
Podpora vybraných
sociálních služeb v
Ústeckém kraji

témata

uzávěrka

na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných
výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb

http://www.kr-ustecky.cz/dotacniprogram-quot-podpora-vybranychsocialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji05.06.2018 2018-quot/d-1723617/p1=204752

všechny programy

http://programy.krkarlovarsky.cz/index.php/programyk
k

individuální dotace

http://www.krkarlovarsky.cz/dotace/Stranky/indivi
31.12.2018 d-dotace/Individualni-dotace.aspx

Karlovarský kraj
Individuální dotace

Plzeňský kraj

odkaz

Program podpory projektů
mateřských a rodičovských
center v Plzeňském kraji
podpora aktivit, které pomáhají rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, do
2018
které se dostávají celodenní péčí o dítě

07.05.2018

Program podpory
sociálních služeb v
Plzeňském kraji 2018 Pečovatelská služba
poskytovaná obcemi

podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obcemi v Plzeňském
kraji

21.05.2018

Podpora pro obce, které
mají uzavřenu smlouvu s
registrovaným
poskytovatelem sociálních
služeb na zajišťování
pečovatelské služby na
území Plzeňského kraje v
roce 2018

dotace obcím, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů) na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského
kraje, jako příspěvek na částečnou úhradu nákladů hrazených obcemi dle
těchto smluv v roce 2018 registrovanému poskytovateli sociálních služeb –
pečovatelské služby

21.05.2018

- podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a
mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje
- podpora při pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního
významu
- podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji
Mikrogranty pro oblast
- podpora preventivních a ekovýchovných aktivit
školství, mládeže a sportu - podpora činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných
v roce 2018
podmínek pro zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem

31.08.2018
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http://dotace.plzenskykraj.cz/verejnost/dotacnitituly

Nadace

GRANTOVÝ KALENDÁŘ ASZ, 3/2017

Nadace a nadační fondy (výběr)
subjekt

titul/výzva

témata

uzávěrka

odkaz

Rychlé granty

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

03.05.2018

http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/

Místo kde žijeme

- pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a
instituce a společně upravit nějaké konkrétní
veřejné prostranství, ať už jde o park, náves,
náměstí či třeba malý zarostlý plácek
- pomoc proměnám takových míst, které se
stávají základnou pro další setkávání a oživení

14.07.2017,
další bude na
jaře 2019

http://www.nadacevia.cz/conabizime/misto-kde-zijeme/

Živá komunita

podpora zlepšování veřejného prostoru a
mezilidských vztahů v sousedských komunitách a
posilování jejich soběstačnosti

průběžně

http://www.nadacevia.cz/zivakomunita/

TECHSOUP

nabízí neziskovým a církevním organizacím a
veřejným knihovnám získání softwarových i
hardwarových darů za administrativní poplatek
odpovídající zlomku tržní ceny produktů

průběžně

www.nadacevia.cz/co-nabizime2/techsoup/

Nadace VIA

https://www.nadacevia.cz/co-nabizime/

a další

NROS

Program překlenovací pomoci 3P

překlenovací úvěr - návratná pomoc

24.9.,
5.11.2018

https://www.nros.cz/podporujemeruzova/program-3p/

Včasná pomoc dětem

pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do
18 let věku v České republice v oblasti služeb
rané péče a v oblasti krizové pomoci

jaro 2019

https://www.vcasnapomocdetem.cz/oprogramu/

Obyčejný život

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

31.03.2018

http://www.vdv.cz/programy/obycejnyzivot-nif/

Cesty k integraci

příspěvky jak jednotlivcům, tak i nestátním
neziskovým organizacím (obecně prospěšné
společnosti, občanská družení, církevní právnické
osoby), které zajišťují kvalitní a moderní sociální
služby potřebným

průběžně

Fond pomoci

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)

15.5. a
15.11.2018

Nadace Olgy
Havlové

Siemens

Společnost Siemens bude každý měsíc udělovat
finanční dar v celkové výši 100.000 Kč
na podporu charitativní činnosti neziskovým
organizacím působícím na území České republiky.
V regionálních kolech bude společnost Siemens
s.r.o. udělovat částku 2x ročně, a to ve výši
určené pro daný region. Regionální kola jsou
otevřená všem neziskovým organizacím, která
mají své sídlo v blízkosti našich odštěpných
závodů. Grantová řízení se uskuteční dvakrát
do roka, a to v listopadu a v květnu. Žadatel musí
existovat a provozovat svoji činnost minimálně
dva roky před podáním žádosti. Finanční dar
od společnosti Siemens bude poskytnut na nákup
hmotného materiálu. Finanční dar může být
poskytnut i na nákup služeb rozvíjejících kvalitu,
případně potenciál smluvních pracovníků
organizace (např. pomocí konzultací, vzdělávání
pracovníků, účastí na seminářích, konferencích
atd.).
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http://w5.siemens.com/web/cz/cz/corp
orate/portal/home/o_nas/spol_odpove
dnost/firemni_filantropie/fond_pomoci
/Pages/Fond_pomoci.aspx
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subjekt

Nadační fond
Veolia

Nadace ČEZ

titul/výzva

témata

Startér - Podpora pracovních míst

podpora tradičních i netradičních řemesel a
výroby, infrastrukturních služeb, projektů se
sociálním zaměřením či projektů zlepšující životní
prostřed, podpora pro začínající malé a drobné
podnikatele, a pomáhá tak snižovat
nezaměstnanost v Moravskoslezském a
Olomouckém kraji

Oranžové hřiště

podpora výstavby a kompletní rekonstrukce
dětských, sportovních, víceúčelových a dalších
hřišť

16.12.2018

Podpora regionů

podpora veřejně prospěšných projektů – mohou
se týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví,
sociální péče, osob s handicapem, vědy,
vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí

16.12.2018

Oranžové schody
Stromy
Oranžový přechod
Zaměstnanecký grant

ČSOB Grantový
program

Stabilizace sociálních podniků

Sociální
bankovnictví
Financování a produkty sociálního
České spořitelny bankovnictví
Krok za krokem

uzávěrka

odkaz

průběžně

http://www.nfveolia.cz/programy/podp
ora-pracovnich-mist/

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
podpora neziskových organizací, ve kterých se
dobrovolně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v
ČR

bude 1.6. až
31.07.2018
31.03.2018

podpořený podnik získá finanční podporu ve výši
až 100 000 Kč a odborné poradenství v
maximální hodnotě 40 000 Kč určené k
zefektivnění jeho činnosti

bude
zveřejněn v
červnu 2018

Předfinancování – překlenovací úvěr určený na
dobu, než podnik načerpá schválenou dotaci
nebo grant
Provozní finance – kontokorent nebo
revolvingový úvěr
Investiční úvěr pro neziskové organizace a
sociální podnikatele
Konzultace - bezplatné posouzení nového
projektu
Dotace a granty - odborné dotační poradenství
Podnikatelský akcelerátor

S-záruka za úvěr s finančním příspěvkem v
Českomoravská
programu ZÁRUKA 2015 až 2023. Záruka je
S-záruka - individuální záruka s finančním
poskytována k úvěrům od bank, které mají
záruční a
příspěvkem pro sociální podniky
uzavřenou dohodu s ČMZRB o spolupráci při
rozvojová banka
poskytování S-záruk kdekoliv na území ČR
Akcelerační program poskytující odbornou a
finanční podporu prostřednictvím mentoringu,
Impact First - sociální podnikání
konzultací, workshopů a networkingu
Impact First
pro neziskové organizace, sociální a společensky
prospěšné podnikatele a firmy

31.03.2018

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovan
a-grantova-rizeni.html

31.03.2018

průběžně

https://www.csob.cz/portal/ocsob/spolecenskaodpovednost/filantropie/granty/csobgrantovy-program-stabilizace-socialnichpodniku

https://www.csas.cz/cs/socialnibankovnictvi

31.12.2020

https://www.cmzrb.cz/produkty-asluzby/s-zaruka-v-programu-zaruka2015-az-2023?lang=1

22.05.2018

https://www.impactfirst.cz/

Nadace rozvoje
zdraví

Tematické zaměření projektů musí vycházet ze
Zaměření programové podpory nadačních priorit
nebo jinak výrazněji přispívat k řešení problémů v
oblastech podporovaných nadací

15.05.2018

mujweb.cz/nrz/

Nadační fond
Avast

Program Spolu do života
Usilujeme o to, aby rodina, do které se narodí
dítě se zdravotním znevýhodněním, mohla co
nejdříve žít běžný rodinný život a získat přístup
ke všem potřebným informacím

15.05.2018

http://nadacnifond.avast.cz/spolu-dozivota

Nadace Divoké
husy

Podporujeme odvážné lidi z neziskových
organizací a jejich smělé projekty v sociální,
zdravotní a humanitární oblasti. Benefiční akce
mívají zpravidla místní charakter, čímž
podporujeme sounáležitost komunity a
motivujeme organizace i jednotlivce k aktivnímu
přístupu ke svému okolí

průběžně
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subjekt

titul/výzva

témata

uzávěrka

odkaz

Další:
-

http://osf.cz/cs/

Open Society Fund

Romská vysokoškolská stipendia - uzávěrka 18.5.2018
Středoškolská stipendia

http://www.romaeducationfund.org/romsky-vzdelavaci-fond-0
Roma Education Fund
http://www.nadacepartnerstvi.cz
Veřejné prostory, šetrná doprava, cestovní ruch …
http://www.nadaceterezymaxove.cz
nadace Terezy Maxové
http://nfpomoci.cz/
fond Karla Janečka
www.nadace-agrofert.cz
Agrofert
www.nadaceokd.cz
důlní region MSK
www.nadacevodafone.cz
Rok jinak - Nadace Vodafone
http://www.laboratornadacevodafone.cz/
Laboratoř Nadace Vodafone
Nadace Divoké husy
…..
www.nadacnik.cz
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&s=F&f=2&r[1]=x
Ecconect - informační servis pro NNO
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Komunitární programy

Komunitární programy (výběr)
programme
International
Visegrad Fund

call for proposal

areas

deadline

zdravotnictví, vzdělávání, rozvoj venkova, řádná správa, právo a
spravedlnost, komunikace, média a přístup k informacím, rozvoj
občanské společnosti / podpora lidských práv a menšin

1.2., 1.6. a
1.10.2018
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link

www.visegradfund.org

