Grantový kalendář „INKLUZIV“
(srpen - září 2016)
Komunitární programy (výběr)
programme

call for proposal

areas

deadline

link

IPA II

Durable housing
solutions and physical
infrastructure
improvements in Roma
settlements - Serbia 2016

- to support the implementation of the
Strategy for Improvement of the Status of
Roma in the Republic of Serbia through
sustainable and inclusive approach for
resolving housing of Roma men, women
and families and improvement of physical
infrastructure in selected Roma
settlements (development of durable
housing solution, improvement of access
in Roma settlements, development of
physical infrastructure - water
supply/sewage system/atmospheric
system)

September 9,
2016

https://webgate.ec.eur
opa.eu/europeaid/onlin
eservices/index.cfm?AD
SSChck=14688356295
58&do=publi.detPUB&
searchtype=AS&zgeo=
35580&ccnt=7573876
&debpub=01%2F11%
2F2011&orderby=upd
&orderbyad=Desc&nb
PubliList=50&page=1&
aoref=138222

EaSIProgress

Call for proposals for
operating grants open
to EU-level NGO
networks having signed
a framework
partnership agreement
for 2014-2017 and
being active in the area
of social inclusion and
poverty reduction or

- support the development,
implementation, monitoring and
evaluation of initiatives undertaken
towards the policy objectives of Europe
2020 Strategy, the Social
Investment Package and the Political
Guidelines of the new Commission
- support the main EU driven processes
such as the Open Method of Coordination
(OMC) on social protection and social
inclusion and the European semester

September 16,
2016

http://ec.europa.eu/so
cial/main.jsp?catId=62
9&langId=en&callId=4
95&furtherCalls=yes
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microfinance and social
enterprise finance

- support stakeholders' involvement in the
policy process
- strengthen the capacity of EU-level NGO
networks and their national members
- providing data and strong evidence base
on policy developments and trends as well
as collection of relevant information about
citizens' concerns and good practices in
the social policy field in the Member
States, so as to contribute to better policy
making
- voicing the concerns and expectations of
organisations facilitating access to finance
to (potential) entrepreneurs from
disadvantaged and underrepresented
groups / social enterprise

ESIF 2014 – 2020 (úplný výčet)
operační
program

výzva

témata

Podpora sociálního
podnikání (067)

rozvoj sektoru sociální ekonomiky

Integrovaný plán
rozvoje území
(IPRÚ) (046)
Zaměstnanost

Integrované územní
investice (ITI) (045)
Koordinovaný
přístup k sociálně
vyloučeným

uzávěrka

zvýšit míru zaměstnanosti
podpořených osob, zejména starších,
nízkokvalifikovaných a
znevýhodněných
zvýšit míru zaměstnanosti
podpořených osob, zejména starších,
nízkokvalifikovaných a
znevýhodněných
zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu
práce a rozvoj sektoru sociální
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30. 9.
2016
14. prosinec
2018
14. prosinec
2018
30. září
2016

odkaz
https://www.esfcr.cz/v
yzva-067-opz
https://www.esfcr.cz/v
yzva-046-opz
https://www.esfcr.cz/v
yzva-045-opz
https://www.esfcr.cz/v
yzva-042-opz

lokalitám (KPSVL) 2.
Výzva (042)
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)

Výzkum, vývoj a
vzdělávání

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

31. prosinec
2021

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

Podpora inovačního
prostředí (124)

zvýšit kvalitu a kvantitu využívání
sociálních inovací a mezinárodní
spolupráce v tematických oblastech
OPZ

30. listopad
2016

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

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
OPZ

30. prosinec
2016

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

Výzva č. 02_16_021
Inkluzivní vzdělávání
pro KPSVL

Výzva č. 02_16_022
Podpora škol formou
projektů

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
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do vyčerpání
alokace
nejpozději do 9.
12. 2016
30. června
2017

http://www.msmt.cz/st
rukturalni-fondy1/vyzva-c-02-16-021inkluzivni-vzdelavanipro-kpsvl
http://www.msmt.cz/st
rukturalni-fondy1/vyzvy-c-02-16-022a-c-02-16-023podpora-skol-formou-

zjednodušeného
vykazování
(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. 30
ROZVOJ
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB V SVL
Integrovaný
regionální
VÝZVA Č. 29
ROZVOJ
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

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 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 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
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projektu

30. června
2017

27. 10.
2016

27. 10.
2016

http://www.msmt.cz/st
rukturalni-fondy1/vyzvy-c-02-16-022a-c-02-16-023podpora-skol-formouprojektu

http://www.strukturaln
ifondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy/Vyzva-c30-Rozvoj-socialnichsluzeb-v-SVL

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

VÝZVA Č. 33
INFRASTRUKTURA
STŘEDNÍCH ŠKOL A
VYŠŠÍCH
ODBORNÝCH ŠKOL
(SVL)

VÝZVA Č. 32
INFRASTRUKTURA
STŘEDNÍCH ŠKOL A
VYŠŠÍCH
ODBORNÝCH ŠKOL

VÝZVA Č. 35
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
PRO SVL

VÝZVA Č. 34
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
VÝZVA Č. 39
ROZVOJ
INFRASTRUKTURY

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
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
podpora je zaměřena na pořízení
bytů, bytových domů, nebytových
prostor a jejich adaptace pro potřeby
sociálního bydlení a pořízení
nezbytného základního vybavení
podpora je zaměřena na pořízení
bytů, bytových domů, nebytových
prostor a jejich adaptace pro potřeby
sociálního bydlení a pořízení
nezbytného základního vybavení
podpora je poskytována na vznik
komunitních center - jsou
podporována veřejná víceúčelová
zařízení, ve kterých se setkávají
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18. 11.
2016

http://www.strukturaln
ifondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy/33-vyzvaInfrastrukturastrednich-a-vyssichodbornych-skol-(SVL)

18. 11.
2016

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

27. 12.
2016

27. 12.
2016

31.10.
2016

http://www.strukturaln
ifondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy/Vyzva-c35-Socialni-bydlenipro-SVL
http://www.strukturaln
ifondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy/Vyzva-c34-Socialni-bydleni
http://www.strukturaln
ifondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy/Vyzva-c-

KOMUNITNÍCH
CENTER V SVL

VÝZVA Č. 38
ROZVOJ
INFRASTRUKTURY
KOMUNITNÍCH
CENTER

členové komunity za účelem realizace
sociálních, vzdělávacích, kulturních a
rekreačních aktivit s cílem zlepšit
sociální situaci jednotlivců a komunity
jako celku (komunitní centrum
poskytuje kombinaci komunitních a
veřejných služeb, minimálního
základního sociálního poradenství,
popřípadě volitelné sociální služby v
ambulantní a terénní formě se
zaměřením na řešení nepříznivé
sociální situace a sociálního
začleňování, a realizuje volnočasové
aktivity, kulturní a zájmové akce,
které vyplývají z tradic a zvyků dané
komunity či krajové oblasti a jsou
přístupné všem obyvatelům lokality)
podpora je poskytována na vznik
komunitních center - jsou
podporována veřejná víceúčelová
zařízení, ve kterých se setkávají
členové komunity za účelem realizace
sociálních, vzdělávacích, kulturních a
rekreačních aktivit s cílem zlepšit
sociální situaci jednotlivců a komunity
jako celku (komunitní centrum
poskytuje kombinaci komunitních a
veřejných služeb, minimálního
základního sociálního poradenství,
popřípadě volitelné sociální služby v
ambulantní a terénní formě se
zaměřením na řešení nepříznivé
sociální situace a sociálního
začleňování, a realizuje volnočasové
aktivity, kulturní a zájmové akce,
které vyplývají z tradic a zvyků dané
komunity či krajové oblasti a jsou
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39-Rozvojinfrastrukturykomunitnich-center-vSVL

31.10.
2016

http://www.strukturaln
ifondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy/Vyzva-c39-Rozvojinfrastrukturykomunitnich-center-vSVL

VÝZVA Č. 47
INFRASTRUKTURA
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
SVL

VÝZVA Č. 46
INFRASTRUKTURA
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

přístupné všem obyvatelům lokality)
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)

14. 2. 2017

http://www.strukturaln
ifondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy/Vyzva-c47-Infrastrukturazakladnich-skol-SVL

14. 2. 2017

http://www.strukturaln
ifondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy/Infrastrukt
ura-zakladnich-skol

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
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
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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
http://www.strukturaln
ifondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy/Vyzva-c44-Socialni-podnikanipro-socialnevyloucene-lokality-II
http://www.strukturaln
ifondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy/Vyzva-c43-Socialni-podnikaniII

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

podpora projektů zaměřených na
výstavbu, rekonstrukci a vybavení
sociálních podniků

31.1. 2017

VÝZVA Č. 43
SOCIÁLNÍ
PODNIKÁNÍ II.

podpora projektů zaměřených na
výstavbu, rekonstrukci a vybavení
sociálních podniků

31.1. 2017

titul/výzva

témata

uzávěrka

odkaz

Dotační řízení na rok 2017 v
dotačním programu

zajištění a realizace projektů, jež
poskytují podporu a pomoc Romům s
cílem předcházet sociálnímu
vyloučení a odstraňovat jeho
důsledky

30.9. 2016

http://www.vlada.cz/cz
/ppov/zalezitostiromskekomunity/dotace/preve
nce/vyhlasenidotacniho-rizeni-narok-2017-v-dotacnimprogramu-prevence-

Státní a krajské dotace (výběr)
subjekt

Úřad
vlády ČR

„Prevence sociálního vyloučení
a komunitní práce“

budou podporovány projekty
využívající principy komunitní práce v
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romských komunitách/lokalitách, tj.
projekty poskytující podporu a pomoc
lidem žijícím v romských
komunitách/lokalitách k získávání
dovednosti řešit svoji situaci vlastními
silami, s podporou dalších osob nebo
společným úsilím dané komunity

Dotační řízení na rok 2017 v
dotačním programu
„Podpora terénní práce“

Dotační řízení na rok 2017 v
dotačním programu
„Podpora koordinátorů pro
romské záležitosti“

dále budou podporovány aktivity,
které doplňují sociální programy a
sociální služby, u nichž žadatel
prokáže analýzou cílové skupiny, že
jsou potřebné a vedou k prevenci
sociálního vyloučení nebo přispívají
ke zlepšení situace obyvatel
romských lokalit.
doplňkovou součástí projektů může
být edukační a informační činnost
dotaci lze čerpat na zabezpečení
pracovního místa a činnosti terénního
pracovníka nebo terénního sociálního
pracovníka, kterého zaměstnává
obec nebo příspěvková organizace
obce, zřízená pro tyto účely

socialniho-vylouceni-akomunitni-prace147403/

30.9. 2016

těžištěm terénní práce jbude přímá
práce s klientem, tj. pomáhající bude
vyhledávat potenciální účastníky
projektu v jejich přirozeném prostředí
úhrada výdajů spojených se
zabezpečením potřeb pracovní pozice
koordinátora pro romské záležitosti
na úrovni kraje
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30.9. 2016

http://www.vlada.cz/cz
/ppov/zalezitostiromskekomunity/dotace/podp
ora-terenniprace/vyhlasenidotacniho-rizeni-narok-2017-v-dotacnimprogramu-podporaterenni-prace-147402/
http://www.vlada.cz/cz
/ppov/zalezitostiromskekomunity/dotace/podp
orakoordinatoru/vyhlaseni
-dotacniho-rizeni-narok-2017-v-dotacnim-

programu-podporakoordinatoru-proromske-zalezitosti147401/

Dotačního řízení RVKPP na rok
2017

Program
„Prevence kriminality“
pro rok 2017

preventivní, poradenské, ambulantní
a rezidenční programy v různých
typech adiktologických služeb,
informační činnost
projekty budou podporovat
komunitní programy zaměřené jak na
identifikaci rizikových a protektivních
faktorů rizikového chování dětí a
mladistvých, tak na tvorbu a realizaci
systémové prevence založené na
eliminaci rizikových faktorů a
podpoře protektivních faktorů
v komunitě
podpora zdravotních služeb osobám

30.9. 2016

30.9. 2016

http://www.vlada.cz/cz
/ppov/protidrogovapolitika/dotace/2017/v
yhlaseni-dotacnihorizeni-rvkpp-na-rok2017-147292/

http://www.mzcr.cz/ob
sah/pece-o-deti-adorost-a-prevencekriminality_3627_1.ht
ml

s návykovým chováním (zdravotní

MZ

služby uživatelům návykových látek
nebo osobám se závislostním

Neinvestiční projekty v oblasti
protidrogové politiky pro rok
2017

chováním, služby uživatelům
návykových látek, které jsou
zaměřené na minimalizaci škod a rizik
souvisejících s užíváním návykových
látek, aktivity přispívající
k implementaci Akčního plánu pro
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30.9. 2016

http://www.mzcr.cz/ob
sah/protidrogovapolitikamz_3601_1.html

oblast kontroly tabáku a Akčního
plánu k omezení škod působených
alkoholem, další aktivity reagující na
aktuální potřeby)

MSK

Program pro poskytování
návratných finančních
výpomocí z Fondu sociálních
služeb v roce 2017

VYS

Podporujeme prorodinnou a
seniorskou politiku obcí 2016

JHČ

Účelová dotace dle § 101a
zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, z
rozpočtu JHČ

LBK

Dotační řízení na podporu
sociálních služeb z rozpočtu
Libereckého kraje z prostředků
MPSV na r. 2017

podpořeny budou registrované
sociální služby sociální prevence
a odborného sociálního poradenství
podpora zlepšování životních
podmínek rodin i seniorů na
komunální úrovni, zejména na
podporu mezigeneračního soužití,
slaďování rodinného a pracovního
života, zapojování seniorů do
aktivního života, informační a
koncepční činnosti
financování běžných (neinvestičních)
nákladů, které souvisejí s
poskytováním sociálních služeb v
rozsahu dle vydaných Pověření,
dotace může být poskytnuta
poskytovatelům sociálních služeb,
které jsou v souladu s platným
Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb JHČ a které jsou
zařazeny do sítě sociálních služeb
podpora sociálních služeb
definovaných v zákoně o sociálních
službách
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20.9. 2016

http://www.msk.cz/cz/
verejna_sprava/progra
m-pro-poskytovaninavratnych-financnichvypomoci-z-fondusocialnich-sluzeb-vroce-2017--75812/

16.9. 2016

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

31.10.2016

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

15.11.2016

http://odborsocialni.krajlbc.cz/dotace/dotacnirizeni-na-podporusocialnich-sluzeb-zrozpoctu-libereckeho-

kraje-z-prostredkumpsv-na-r-2017

ULK

Podpora volnočasových aktivit
mládeže

podpora činnosti organizací a
sdružení pracujících s dětmi a
mládeží do 26 let, podpora celoroční
činnosti Krajské rady dětí a mládeže,
podpora
celoroční
činnosti
informačních center pro mládež

31.10. 2016

http://www.krkarlovarsky.cz/dotace/
Stranky/dotaceKK/pris
pevkyskolstvi/volnocas.aspx

Nadace a nadační fondy (výběr)
subjekt

Siemens

Nadační fond
Veolia

Nadace ČEZ

titul/výzva

témata

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)

Podpora
pracovních
míst

uzávěrka

odkaz

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/

31.12
2016

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

Podpora tradičních i netradičních řemesel a
výroby, infrastrukturních služeb, projektů
se sociálním zaměřením či projektů
zlepšující životní prostředí.

Grantové řízení
Oranžové
hřiště

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

Grantové řízení

podpora veřejně prospěšných projektů –
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Podpora
regionů

mohou se týkat podpory dětí a mládeže,
zdravotnictví, sociální péče, osob
s handicapem, vědy, vzdělání, kultury,
sportu či životního prostředí
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http://www.nadacec
ez.cz/cs/vyhlasovana
-grantovarizeni/podporaregionu.html

