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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
28.06.2019

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

28.06.2019

https://www.esfcr.cz/vyzva046-opz

31.12.2021

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

28.06.2019

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

28.06.2019

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

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

Podpora sociálního začleňování v SVL 3.
nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a
Výzva (052)
052 rozvoj sektoru sociální ekonomiky

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST - OPZ

odkaz

Podpora sociálního podnikání (129)

- vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání – integrační sociální podnik
- vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
129 podnikání – environmentální sociální podnik

Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v
vybudování mikrojeslí, provoz mikrojeslí, vzdělávání
ČR
069 pečující osoby v mikrojeslích

https://www.esfcr.cz/vyzva29.03.2019 052-opz

2. čtvrtletí
2019 - bude https://www.esfcr.cz/vyzvaprodlouženo 129-opz
01/2019 až
02/2019

připravuje se

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
Podpora aktivit a programů v rámci soc.
a služeb, pro které jsou určeny výzvy v rámci
02.10.2018 až https://www.esfcr.cz/vyzvazačleňování (3. výzva)
088 koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
08.01.2019 088-opz

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
03.09.2018 až https://www.esfcr.cz/vyzva089 ústavních služeb do běžného prostředí
31.01.2019 089-opz

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
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operační
program

výzva

č.

témata

uzávěrka

odkaz

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A 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)

28.6.2019
14:00

12/2018 až
09/2019

Šablony pro SŠ, VOŠ a domovy mládeže – např.
koordinátor spolupráce školy a firem, tandemová výuka –
pedagog SŠ + odborník z praxe, pedagog SŠ + pedagog
jiné SŠ/pedagog VŠ, DVPP (témata: čtenářská matematická
připravuje se
gramotnost, mentoring, cizí jazyky, kariérové poradenství)
na 11/2018
DVPP se zaměřením na inkluzi, stáže pedagogů ve firmách,
školní asistent, školní psycholog, sociální pedagog,
speciální pedagog, asistent učitele cizích jazyků, technický
Plánovaná výzva č. 02_18_066 - Šablony pro
pracovníknavázáno na SDV (Strategie digitálního
SŠ a VOŠ II - VRR
066 vzdělávání).

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

připravuje se https://opvvv.msmt.cz/planovanavyzva/planovana-vyzva-c-02-18065-sablony-pro-ss-a-vos-iimrr.htm

https://opvvv.msmt.cz/planova
na-vyzva/planovana-vyzva-c-0218-066-sablony-pro-ss-a-vos-iivrr.htm

připravuje se https://opvvv.msmt.cz/planova

Výzva č. 02_18_055 - Smart Akcelerátor II

na 112018
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, zpřístupnění VŠ
057 znevýhodněným skupinám, informační zdroje pro výuku.
Vzdělávání pracovníků NNO, spolupráce pracovníků NNO se
školami, podpora základních gramotností, inkluze,
09/2018 až
polytechnického vzdělávání, EVVO, ICT, propojení s
09/2019
071 formálním vzděláváním
udování a rozvoj kapacit, organizačních struktur a knowhow na úrovni jednotlivých krajů tak, aby se zde mohl
17.8.2018 až
rozvíjet výzkum, vývoj, inova - pro vyšší územně správní
31.10.2019
055 celky

Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury níže
uvedených služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách:
- domovy se zvláštním režimem, - domovy pro osoby se
zdravotním postižením, - chráněné bydlení, - osobní
asistence, - denní stacionáře, - týdenní stacionáře, azylové domy.
Projekty v rámci KPSVL se zaměří na tyto sociální služby: azylové domy, - zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, - nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež, - noclehárny, - odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace v ambulantní a terénní formě, intervenční centra, - zařízení následné péče, - terénní
82 programy, - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Energetické úspory v bytových domech III

78 zateplování

Plánovaná výzva č. 02_18_057 - ERDF výzva
pro VŠ II

Výzva č. 02_18_071 Šablony pro NNO

na-vyzva/planovana-vyzva-c-0218-057-erdf-vyzva-pro-vs-ii.htm

připravuje se

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/v
yzva-c-02-18-055-smartakcelerator-ii.htm

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ
PROGRAM

IROP

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vy
zvy/Seznam/Vyzva-c-82-Rozvoj29.11.2018 socialnich-sluzeb-v-SVL-II
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vy
zvy/Seznam/Vyzva-c-78Energeticke-uspory-v-bytovych29.11.2019 domech-II

Integrované nástroje v IROP

Výzva č. 85 Sociální bydlení - integrované
projekty CLLD

dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v
bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze
čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových
prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a
pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení
musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve
Specifických pravidlech výzvy
projekty mohou být realizovány na území MAS vymezené
83 ve schválené strategii CLLD
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operační
program

výzva

Výzva č. 84 Sociální bydlení - integrované
projekty IPRÚ

témata

uzávěrka

dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v
bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze
čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových
prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a
pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení
musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve
Specifických pravidlech výzvy
projekty mohou být realizovány na území aglomerace
vymezené ve schváleném integrovaném plánu rozvoje
území Liberecko-jablonecké, Karlovarské, Zlínské a
84 Mladoboleslavské aglomerace

odkaz

http://www.irop.mmr.cz/Vyzvy
/Seznam/Vyzva-c-84-Socialni31.12.2019 bydleni-in-projekty-IPRU

Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání integrované projekty IPRÚ

dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v
bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze
čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových
prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a
pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení
musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve
Specifických pravidlech výzvy
projekty mohou být realizovány na území Brněnské
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vy
metropolitní oblasti, Plzeňské metropolitní oblasti a Ústeckozvy/Seznam/Vyzva-c-83Chomutovské aglomeraci. Rozhodující není sídlo žadatele,
83 ale místo realizace projektu, mimo území hl. m. Prahy
31.12.2019 Socialni-bydleni-in-projekty-ITI
Vzdělávání a celoživotní učení - CLLD (MAS):
http://strukturalni- infrastruktura pro předškolní vzdělávání
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/V
- infrastruktura základních škol
yzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani- infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
kvality-a-dostupnosti- infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
68 vzdělávání
31.10.2022 Infrastruktury-pro-vzdela
http://strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/V
yzvy/Vyzva-c-67-Infrastruktura67 Vzdělávání - IPRÚ
31.10.2022 pro-vzdelavani-integrovane-

Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání integrované projekty ITI

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

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

Výzva č. 83 Sociální bydlení - integrované
projekty ITI

IROP – integrované nástroje

č.

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

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

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

66 Vzdělávání – ITI

65 Sociální podnikání – CLLD (MAS)

64 Sociální podnikání – IPRÚ

63 Sociální podnikání – ITI

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

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

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

59 předškolní vzdělávání - IPRÚ
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operační
program

výzva

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

č.

témata

58 předškolní vzdělávání – ITI
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uzávěrka

odkaz

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

Podpora bydlení pro rok 2018

témata

uzávěrka

1. Podporované byty - 1.A Pečovatelské byty a 1.B
Komunitní dům seniorů
2. Bytové domy bez bariér

https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitostiromskekomunity/dotace/prevence/vyhlasenidotacniho-rizeni-na-rok-2019-v-ramcidotacniho-programu-prevence-socialniho24.10.2018 vylouceni-a-komunitni-prace-168601/

Dotace pro nestátní neziskové organizace
(2. výzva)
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

21.5.2018

Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Program Podpora bydlení v oblastech se - výstavba bytů
strategickou průmyslovou zónou 2018
- výstavba technické infrastruktury

odkaz

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

31.5.2018

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

bude
vyhlášeno

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace

9.11.2018

http://www.mzcr.cz/obsah/narodniprogram-zdravi-projekty-podpory-zdravipro-rok-2018_3736_1.html

Národní dotace

- Podpora a rozvoj regionů - Podpora obnovy a
rozvoje venkova (komunitní život, sakrální stavby,
rozvoj venkova, místní komunikace, sportovní
infrastruktura, průmyslové zóny)
- Podpora bydlení
- Cestovní ruch
- Dotace pro NNO
- Územní plánování a architektonické/ urbanistické
soutěže

Národní program zdraví - projekty
podpory zdraví pro rok 2019

1. Ozdravění výživy a optimalizace pohybové aktivity
– zejména prevence nadváhy a obezity
2. Prevence užívání tabáku a nadměrné spotřeby
alkoholu
3. Prevence infekčních onemocnění a jejich přenos
4. Komplexní projekty

Protidrogová politika ministerstva
zdravotnictví

1) poskytování zdravotních služeb uživatelům
návykových látek (legální a nelegální) nebo osobám
se závislostním chováním (patologické hráčství,
netolismus, apod.)
2) poskytování harm reduction služeb uživatelům
návykových látek (u těchto projektů lze předkládat
požadavek pouze na úhradu zdravotnických
prostředků)
3) plnění dílčích aktivit v působnosti resortu
zdravotnictví obsažených v Akčním plánu pro oblast
kontroly tabáku na období 2015-2018 a Akčního
plánu k omezení škod působených alkoholem na
období 2015-2018 (s výjimkou osvětových kampaní
a aktivit zaměřených na primární prevenci rizikového
chování na školách)
4) realizace dalších aktivit reagujících na aktuální
potřeby při tvorbě a implementaci protidrogové
politiky v resortu zdravotnictví v návaznosti na
změnu strategických dokumentů v této oblasti

15.11.2018 politika_3934_1.html

Rozvojové projekty zdravotní péče

1. Národní akční plán pro vzácná onemocnění
2. Podpora dárcovství orgánů a dárcovských
konzultantů
3. Podpora prevence nádorových onemocnění
4. Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR
5. Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018 - 2022
6. Zdravotní gramotnost v primární péči

30.11.2018 projekty-zdravotni-pece_3933_1.html

http://www.mzcr.cz/obsah/protidrogova-

http://www.mzcr.cz/obsah/rozvojove-

Program vyrovnávání příležitostí pro
občany se zdravotním postižením na rok
2019

http://www.mzcr.cz/obsah/programvyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se30.11.2018 zdravotnim-postizenim-_3935_1.html

Program na zvýšení ochrany měkkých
cílů v resortu zdravotnictví.

31.12.2018 bezpecnosti-a-rizeni-rizik-_3913_1.html

http://www.mzcr.cz/obsah/oddeleni-
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Národní dotace

GRANTOVÝ KALENDÁŘ ASZ, 3/2017

ISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Úřad vlády

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ

subjekt

témata

uzávěrka

Výzva dotačního řízení MPSV pro kraje a
hlavní město Prahu pro rok 2019 v
dotace ze státního rozpočtu na rok 2019 pro kraje a
oblasti poskytování sociálních služeb
hlavní město Prahu

31.7.2018

titul/výzva

Rodina pro rok 2019

podpůrný charakter - rodičovské kompetence,
rodinné vztahy, podpora rodiny v péči o děti, jejich
výchově a při slaďování práce a rodiny, předcházení

Obec přátelská rodině

rozvoj prorodinných aktivit v obci, podpora seniorů

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

pouze obce s rozšířenou působností

Dotační řízení pro provozovatele zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc
dofinancování činnosti ZDVOP v ČR

Záměry bezbariérových tras pro rok 2019 a bezpečný pohyb všem obyvatelům a
návštěvníkům dané lokality
- II. kolo
Podpora terénní práce

pracovníka nebo terénního sociálního pracovníka
(dále jen „terénní pracovník“), kterého zaměstnává

Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti

zabezpečení potřeb pracovní pozice koordinátora
pro romské záležitosti (dále jen "koordinátor") v
organizační struktuře krajského úřadu a zajištění
jeho profesního rozvoje

Prevence sociálního vyloučení a
komunitní práce

Aktivizovat prostřednictvím neziskového sektoru
zapojení občanů, a zejména Romů, do aktivit, které
napomáhají prevenci sociálního vyloučení, kde toto
vzhledem k podmínkám hrozí (např. chudé lokality,
vysoká nezaměstnanost) a podpořit komunitní práci
v tzv. sociálně vyloučených lokalitách.
Budou podporovány projekty využívající principy
komunitní práce v romských komunitách /
lokalitách.

Protidrogová politika

Preventivní, poradenské, ambulantní a rezidenční
programy v různých typech adiktologických služeb
(včetně služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu a
ve vazbě), kde cílovou skupinou jsou uživatelé
návykových látek a/nebo osoby závislé nebo
ohrožené jiným typem závislostního chování a jejich
blízké. Současně je podpora zaměřena na
informační aktivity a práci s veřejností včetně aktivit
propagujících činnost služeb, projekty na síťování
služeb, monitorovací a výzkumné projekty v oblasti
závislostí, včetně hodnocení přijatých intervencí.
Podpora je určena rovněž na aktivity zaměřené na
plnění akčních plánů integrované protidrogové
politiky a na podporu aktivit v problematice užívání
metamfetaminu včetně mezinárodní spolupráce v
problematice užívání metamfetaminu.

Podpora aktivit integrace cizinců na
území ČR v roce 2019

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
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odkaz

https://www.mpsv.cz/cs/33692

14.10.2018 https://www.mpsv.cz/cs/34215
29.6.2018

https://www.mpsv.cz/cs/33510

5.2.2018

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

24.11.2018 https://www.mpsv.cz/cs/34461

https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktua
lity/narodni-rozvojovy-program-mobilityhttps://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti24.10.2018 romske-komunity/dotace/podpora-terennihttps://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitostiromske-komunity/dotace/podporakoordinatoru/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-narok-2019-v-ramci-dotacniho-programupodpora-koordinatoru-pro-romske24.10.2018 zalezitosti-168600/
5.10.2018

https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitostiromskekomunity/dotace/prevence/vyhlasenidotacniho-rizeni-na-rok-2019-v-ramcidotacniho-programu-prevence-socialnihovylouceni-a-komunitni-prace-168601/
24.10.2018

30.9.2018

https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogov
a-politika/dotace/2018/uvodni-text168221/

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/vyhlaseni-vyzvy-podpora-aktivit20.11.2018 integrace-cizincu-na-uzemi

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHO

MINISTERSTVO VNITRA

subjekt

Národní dotace

GRANTOVÝ KALENDÁŘ ASZ, 3/2017

témata

uzávěrka

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho30.11.2018 programu-podpora-vzdelavani-cizincu-ve-1

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

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
rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních
zařízení v České republice, ať už formou
rekonstrukce a obnovy stávajícího zařízení či
výstavby nového - preferovány budou projekty
zaměřené na obnovu a výstavbu městských
sportovních hal a stadionů

dotace a granty MV ČR

obecně všechny

titul/výzva

Podpora vzdělávání cizinců ve školách v
roce 2019

odkaz

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-kpodavani-zadosti-v-ramci-podprogramu31.12.2018 133d-531-2

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

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
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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http://www.mvcr.cz/clanek/narodnidotacni-titul-prevence31.10.
daného roku kriminality.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

15.2.2018

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
podpora sociálních služeb
Program na podporu
poskytování sociálních
služeb pro rok 2019
financovaný z kapitoly 13
– MPSV státního rozpočtu

Moravskoslezský kraj

05.11.2018

- Podpora služeb pro rodiny pro rok 2019
- Podpora a realizace činností zaměřených na prevenci vzniku patologických
jevů ve vztahové problematice a činností se zaměřením na dospívající a
mladé dospělé, včetně pomoci zdravotně postiženým
- Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v
souladu s kampaní Dejme dětem rodinu
- Podpora ohroženým dětem (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné
péče) - aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, rozvoje
rodičovských kompetencí, vedení dětí k zodpovědnému způsobu života,
samostatnosti a soběstačnosti
- Podpora realizace činností zaměřených na multidisciplinární spolupráci
Program podpory činností subjektů, spolupracujících s rodinou dítěte (vyjma dětí svěřených do náhradní
v oblasti rodinné politiky, rodinné péče), procházející rodičovským sporem (není podmínkou, aby se
jednalo o dítě uvedené v § 6 z. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně
sociálně právní ochrany
dětí a navazující činností v dětí)
sociálních službách na rok - Podpora realizace rodinných konferencí
- Podpora dobrovolnictví v sociálních službách
2019
20.11.2018
- Podpora komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK
(podporovány budou komunitní aktivity zaměřené na zvyšování kvality života
a prostředí v sociálně vyloučených lokalitách
podporovány budou komunitní aktivity zaměřené na vytváření a činnost
samospráv či neformálních sdružení aktivních obyvatel orientovaných na
řešení místních problémů
podporovány budou komunitní aktivity realizované za účelem podpory
komunikace a spolupráce mezi obyvateli lokalit a jejich okolím nebo
vzájemné spolupráce s dalšími subjekty nebo institucemi)
- Podpora realizace preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně
vyloučených lokalit (podporovány budou aktivity zaměřené na zvyšování
finanční gramotnosti, právního povědomí, profesních a sociálních dovedností
obyvatel sociálně vyloučených lokalit MSK s ohledem na využitelnost v
Program na podporu
běžném životě
komunitní práce a na
podporovány budou aktivity zaměřené na vzdělávání terénních pracovníků
zmírňování následků
pracujících v sociálně vyloučených lokalitách MSK
sociálního vyloučení v
podporovány budou aktivity zaměřené na zprostředkování komunikace mezi
sociálně vyloučených
institucemi a organizacemi, nebo jinými subjekty, za účelem zlepšení života
lokalitách
obyvatel sociálně vyloučených lokalit nebo za účelem prevence vzniku
Moravskoslezského kraje
sociálně vyloučených lokalit)
na rok 2019
20.11.2018

Dotační program na
podporu neinvestičních
aktivit z oblasti prevence
kriminality na rok 2019

- Podpora letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo
jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
- Podpora probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů
pro děti a mládež a podpora resocializačních programů pro dospělé pachatele
- Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních
a osvětových aktivit

Dotační program Podpora
vzdělávání a poradenství v
oblasti životního prostředí

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

všechna témata

Program vouchery
asistence

https://www.msk.cz/verejna_sprava
/granty_soc_oblast.html

https://www.msk.cz/verejna_sprava
/granty_soc_oblast.html

https://www.msk.cz/cz/verejna_spr
ava/dotacni-program-na-podporuneinvesticnich-aktivit-z-oblastiprevence-kriminality-na-rok-2019122654/
20.11.2018

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství

Zlínský kraj

odkaz
https://www.msk.cz/verejna_sprava
/granty_vyhlasene.html
https://www.msk.cz/cz/verejna_spr
ava/program-na-podporuposkytovani-socialnich-sluzeb-prorok-2019-financovany-z-kapitoly--13_-mpsv-statniho-rozpoctu-121820/

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

https://www.msk.cz/cz/verejna_spr
ava/dotacni-program-podporavzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti15.11.2018 zivotniho-prostredi-121824/
https://www.msk.cz/cz/verejna_spr
ava/kdy-pozadat-o-individualnikdykoli
dotaci-z-rozpoctu-kraje--103145/
https://www.kr-zlinsky.cz/dotacezlinskeho-kraje-cl-23.html
https://www.kr-zlinsky.cz/programvouchery-asistence-aktuality31.01.2019 14106.html

všechna témata

https://www.krolomoucky.cz/krajske-dotacniprogramy-2018-cl-4059.html

všechna témata

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

Olomoucký kraj
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Krajské dotace

GRANTOVÝ KALENDÁŘ ASZ, 3/2017

subjekt

titul/výzva

témata

uzávěrka

Podpora je zaměřena na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním
základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními
činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 zák.č.
108/2006 Sb.

https://dotace.krjihomoravsky.cz/Grants/6623-506Vyzva+k+podani+zadosti+o+poskytn
uti+financni+podpory+c+3+v+ramci+
dotacniho+programu+„Vybrane+slu
zby+socialni+prevence+na+uzemi+Ji
homoravskeho+kraje“+pro+rok+201
15.11.2018 9.aspx
https://dotace.krjihomoravsky.cz/Grants/6607-506Statni+dotace+pro+poskytovatele+s
ocialnich+sluzeb+dle+§+101a+zakc1
26.11.2018 082006+Sb+pro+rok+2019.aspx

Vybrané služby sociální
prevence na území
Jihomoravského kraje

Podpora je zaměřena na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním

Jihomoravský kraj

Státní dotace pro
základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními
poskytovatele sociálních
činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 zák.č.
služeb dle § 101a
108/2006 Sb.
zák.č.108/2006 Sb. pro rok
2019

Individuální dotace JMK
2018

„Spolufinancování dotace
MPSV z rozpočtu JMK“ pro
rok 2019

Dofinancování evropských
vzdělávacích projektů 2018

Kraj Vysočina

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a
forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých
druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.

Dotační řízení
středočeského kraje pro
poskytovatele sociálních
služeb na rok 2019
Účelová dotace dle § 101a
zák. č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, z
rozpočtu JčK
poskytovatelům sociálních
služeb

Podpora integrace
národnostních menšin a
cizinců
Státní příspěvek pro
zřizovatele ZDVOP dle
zákona č. 359/1999 Sb.
Individuální žádost o dotaci
v oblasti sociálních věcí

30.11.2018

poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvku) z rozpočtu kapitoly 17
Středočeského kraje – sociální věci v oblasti podpory poskytování sociálních
služeb (dále jen „dotace") pro právnické a fyzické osoby, které poskytují
sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb").

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

02.11.2018

https://www.krstredocesky.cz/web/socialni28.10.2018 oblast/dodacni-rizeni-pro-rok-2019

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s
poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v
rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti
poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.
31.10.2018

Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit
realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů. Vyhlašovatelem
programu je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory Českomoravská
záruční a rozvojová banka, a.s., která je zároveň kontaktním místem pro
příjem žádostí.
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

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

14.12.2018

30.11.2018

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

Účel podpory Podpora zdravotně postižených občanů Libereckého kraje
formou spolufinancování pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky
(nehrazené plně z veřejného zdravotního pojištění a bez plného nároku na
dávku na zvláštní zdravotní pomůcku).
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http://www.krajjihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_d
otace_jihoceskeho_kraje.htm

30.04.2019

individuální dotace na podporu aktivit v oblasti sociálních věcí

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

Podpora osob se
zdravotním postižením

http://dotace.krjihomoravsky.cz/Grants/1964-506Individualni+dotace+JMK+2018.aspx
31.10.2018
https://dotace.krjihomoravsky.cz/Grants/6573-506„Spolufinancovani+dotace+MPSV+z
+rozpoctu+JMK“+pro+rok+2019.asp
26.10.2018 x

podpora vzdělávání dofinancováním evropských vzdělávacích projektů

Podpora spoluvytváření vhodných podmínek pro fungování rodin, podpora
žádoucích funkcí rodiny, podpora služeb pro rodiny funkční i ohrožené,
zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí,
slaďování rodinného a pracovního života. Cílem programu je dále podpora
Podporujeme prorodinnou proseniorských aktivit obcí v oblastech: podpora aktivního stárnutí a rozvoje
a seniorskou politiku obcí občanských kompetencí seniorů, vzdělávání a celoživotní učení,
2018
dobrovolnictví a mezigeneračního soužití.

Program zvýhodněných
regionálních úvěrů pro
malé podnikatele v
Jihočeském kraji

Liberecký kraj

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

odkaz

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-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-

https://dotace.kraj-lbc.cz/9-3Podpora-osob-se-zdravotnim30.11.2018 postizenim-r673233.htm

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-

Královéhradecký kraj

- jednorázová akce
Dotace na individuální účel - roční činnost

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

Finanční dary

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

Prevence rizikového
chování a zdravý životní
styl žáků

projekty zaměřené na: 1) všeobecnou specifickou primární prevenci projevů
rizikového chování2) včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované
specifické prevence3) zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů
v problematice prevence a řešení rizikového chování včetně specializačního
studia pro školní metodiky prevence, superviznícha mentorských činností

http://dotace.krkralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/
07.01.2019 Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=3

Pohybová gramotnost a
pořádání sportovních akcí

- Pohybová gramotnost
- Pořádání významných sportovních akcí mládeže
- Pořádání masových tělovýchovných a sportovních soutěží

http://dotace.krkralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/
09.01.2019 Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=10

Sportovní aktivity a
tělovýchova

- Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže
- Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na
republikových, evropských a celosvětových soutěžích
- Příprava krajských reprezentantů na ODM
- Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním
postižením v subjektech reprezentujících Královéhradecký kraj
- Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů

http://dotace.krkralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/
09.01.2019 Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=10

Rozvoj podmínek pro
vzdělávání

- Polytechnická výchova a vzdělávání
- Rozvoj talentů
- Podpora digitalizace ve vzdělávání

http://dotace.krkralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/
16.01.2019 Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=2

Rekonstrukce a
modernizace objektů a
zařízení využívanýchpro
volný čas dětí a mládeže - Pomoc při nezbytné modernizaci a rekonstrukci objektů a zařízení sloužících
pouze investiční akce
dětema mládeži do 26 let

Naplňování Koncepce
podpory mládeže v
Královéhradeckém kraji v
roce 2019

Volnočasové aktivity pro
děti a mládež

Volnočasové aktivity pro děti a mládež do 30 let realizované organizacemi
působícími v Královéhradeckém kraji
- podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které
budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti
pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.• podpora práce s
talentovanými dětmi a mládeží, podpora zapojování dětí a mládeže s
omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit• podpora
participace – aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné
dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do
veřejného prostoru• podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných
aktivit• podpora činnosti informačních center pro mládež
- Podpora činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží
ve volném čase včetně obnovy a údržby MTZ
- Akce pro děti a mládež ve volném čase
- Táborová činnost
- Vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků

Pardubický kraj

http://dotace.krkralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/
16.01.2019 Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=4
http://dotace.krkralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/
16.01.2019 Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=4

na financování nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a
forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u
jednotlivých druhů sociálních služeb

https://www.pardubickykraj.cz/preh
led-dotacnich-programu
https://www.pardubickykraj.cz/dota
cni-programy-probihajici-v-oblasti31.10.2018 socialni-politiky-/97745/

program 4 - příspěvek na provoz, návratná finnanční výpomoc a investiční
příspěvky příspěvkovým organizacím

https://www.pardubickykraj.cz/dota
cni-programy-probihajici-v-oblasti31.12.2018 socialni-politiky-/93517/

všechna témata
Dotace na poskytování
sociálních služeb 2019
(dříve MPSV)
Program podpory
sociálních služeb v
Pardubickém kraji na rok
2018

http://dotace.krkralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/
16.01.2019 Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=4

Program víceleté podpory
sociálních služeb
zařazených do krajské sítě
sociálních služeb
Pardubického kraje (2019
– 2021)

https://www.pardubickykraj.cz/prob
03.12.2018 ihajici-dotacni-programy/98467/

sociální věci

Podpora sociálních služeb v na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných
Ústeckém kraji 2019
výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb
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subjekt

titul/výzva

témata

uzávěrka

https://www.kr-ustecky.cz/dotacniprogram-quot-koncepce-financovanisportu-s-sirokou-mladeznickouzakladnou-v-usteckem-kraji-proobdobi-2017-2020-quot-vyzva-pro08.11.2018 rok-2019/d-1729026/p1=204744

Koncepce financování
sportů s širokou
mládežnickou základnou v
Ústeckém kraji pro období
2017 - 2020

Ústecký kraj

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

celoročně

www.kr-ustecky.cz/individualnidotace/ds-100275/p1=204744

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

odkaz

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

Plzeňský kraj

Program podpory činnosti
organizací sdružujících
zdravotně postižené a
chronicky nemocné v
Plzeňském kraji v roce
2019

na úhradu nákladů, které tyto organizace vynakládají v souvislosti se
zajištěním svého provozu a činnosti, bude podporovat rekondiční/edukační
pobyty, které umožňují zdravotně postiženým a chronicky nemocným péči
mimo jejich domácího prostředí a bude podporovat konání vzdělávacích,
kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit sloužících potřebám
zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů.
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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

02.08.2018

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

další výzva
bude v roce
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

překlenovací úvěr - návratná pomoc

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

bude 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)

15.11.2018

https://w5.siemens.com/web/cz/cz/cor
porate/portal/home/o_nas/spol_odpov
ednost/firemni_filantropie/fond_pomoc
i/Pages/regionalni-podpora.aspx

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

průběžně

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

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

Nadace Olgy
Havlové

Siemens

Nadační fond
Veolia

Nadace ČEZ

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

Program překlenovací pomoci 3P

Oranžové schody
Stromy
Oranžový přechod

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
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31.03.2018
31.07.2018
31.03.2018

www.vdv.cz/programy/cesty-kintegraci/

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

ČSOB Grantový
program

titul/výzva

témata

uzávěrka

Zaměstnanecký grant

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

31.03.2018

Stabilizace sociálních podniků

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

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

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

31.07.2018

průběžně

odkaz

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

12.08.2018

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

13.09.2018

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

https://www.divokehusy.cz/

Další:
-

http://osf.cz/cs/

Open Society Fund

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

call for proposal

areas

deadline
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