
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální výzvy: 

Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 – MV ČR 

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce – OP Zaměstnanost 

Podpora sociálního podnikání 

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování – IROP 

Územní studie - IROP 

 

Připravované výzvy: 

Společný fond malých projektů  

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využívání obnovitelných 
zdrojů energie 

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na vybudování a provoz  
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MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 

Program je zaměřen na: 

� prevenci domácího násilí na seniorech a prevenci trestné činnosti páchané na 
seniorech. 

Oprávněný žadatel:  

� spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.), obecně 
prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a účelová zařízení 
registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb.), které prokazatelně, 
nejméně jeden rok, vyvíjejí činnost v oblasti prevence domácího násilí nebo prevence 
trestné činnosti se zaměřením na seniory.  

Podání žádosti: do 30. listopadu 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-zaslani-
zadosti-o-poskytnuti-statni-dotace-v-ramci-dotacniho-programu-prevence-socialne-
patologickych-jevu-pro-rok-2016.aspx 

 

ESFR ČR - OP Zaměstnanost -  Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje 
sociální práce 

Cílem podpory jsou:  

� Rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany 
dětí. 

� Rozvoj sociálních služeb podporujících sociální začleňování a podpora využívání 
sdílené péče. 

� Zavádění komplexních programů, zavádění nástrojů mezioborové a mezirezortní 
spolupráce při řešení situace osob. 

� Standardizace činností v sociálních službách, sociální práci a v sociálně právní ochraně 
dětí - rozvoj a rozšiřování systému kvality, standardizace činností, včetně vytváření 
kontrolních mechanismů. 

� Rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce ve veřejné správě. 

Oprávněný žadatel:  

� organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti, 
� obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, 
� dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb.,  
� nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti: 
� poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., 



 

 

� vzdělávací instituce.  

Podání žádosti: do 30. listopadu 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.esfcr.cz/file/9293/ 

 

ESF ČR - OP Zaměstnanost -  Podpora sociálního podnikání 

Cílem podpory je:  

� Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání " integrační sociální podnik.  

� Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro 
zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu 
principy sociálního podnikání. 

� Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců 
sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu.  

Oprávněný žadatel:  

� Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ 
� Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: 

Podání žádosti: do 30. listopadu 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.esfcr.cz/file/9198/ 

 

IROP Výzva č. 7 -  Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního 
začleňování 

Cílem podpory jsou:  

� investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, 
regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, 
podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a 
rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám. 

Cílem programu je: 

� deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které 
umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení 
se na trh práce a do společnosti. Podporováno bude zázemí pro sociální služby 
definované zákonem o sociálních službách.  

Oprávněný žadatel:  

� kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace 
zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace 
zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, 



 

 

organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové 
organizace, církve, církevní organizace.  

Podání žádosti: od 30. 10. 2015 do 31. 3. 2016 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-7-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-
ucelem-socialniho 

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na vybudování a 
provoz  

Cílem programu je: 

� podpora zařízení pro péči o děti (tj. dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., či 
zařízení péče o děti provozované jako volná/vázaná živnost dle zák. č. 455/1991 Sb.).  

� vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od narození, resp. od 1 či 
3 let věku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do 
pracovního procesu 

� služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte 
� obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj 

schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte 
� Počet míst v zařízení: min. 5, max. 24 

Oprávněný žadatel:  

� obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, 
poradenské a vzdělávací instituce, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje, 
organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky 
obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené 
organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost 
zřízené zvláštním zákonem 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: listopad 2015  

 

 

IROP - Výzva č. 9 -  Územní studie 

Cílem programu je: 

� Zpracování územních studií, zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na 
veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství; nebo územních studií 
zaměřených na řešení krajiny.  

Oprávněný žadatel:  

� obce s rozšířenou působností.  



 

 

Podání žádosti: od 29. 10. 2015 do 31. 3. 2017 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Vyhlaseni-vyzvy-c-9-Uzemni-studie-,-Specificky-
cil-3-3,-IROP 

 

 

 

Společný fond malých projektů  

Fond malých projektů bude zaměřen především na realizaci aktivit v oblasti setkávání, 
takzvaných projektů „people-to-people“. Jeho cílem je další zintenzivnění přeshraniční 
spolupráce ve všech oblastech společenského života. Malé projekty musí být realizovány 
alespoň jedním projektovým partnerem ze saské části programového území a alespoň 
jedním projektovým partnerem z české části programového území. Zapojení třetích subjektů 
nepocházejících z programového území je možné v postavení účastníků. 

Podporu mají získat právnické osoby veřejného a soukromého práva, zejména: 

� Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace 
� Vzdělávací instituce 
� Hospodářské a profesní svazy, komory 
� Nestátní neziskové organizace 
� Evropské seskupení pro územní spolupráci 

Podporovaná opatření jsou především: 

� Organizace a realizace seminářů, konferencí, setkání, prezentací a soutěží 
� Organizace a realizace setkávání, výměny zkušeností, představení, kulturních a 

sportovních akcí 
� Výměny skupin, především výměny skupin dětí, mládeže, studentů a žáků 
� Vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti 
� Projekty zaměřené na publicitu a propagaci území, vytváření vícejazyčných publikací a 

informačních materiálů (minimálně v českém a německém jazyce) 
� Zpracování analýz pro přípravu projektů v rámci Programu spolupráce 
� Vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí 

Předpoklady pro poskytnutí dotace: 

� Přeshraniční dopad – podporovány budou pouze projekty, v nichž čeští a němečtí 
projektoví partneři spolupracují při přípravě a realizaci daného malého projektu 

� Společné plánování – např. pravidelné přípravné schůzky obou projektových 
partnerů 

� Společná realizace – projektové aktivity musí být společně obsahově a časově 
provázány 



 

 

� Společný personál – němečtí a čeští projektoví partneři poskytnou personál pro 
plnění úkolů 

Předpokládaný termín schvalování prvních projektů je únor 2016,  proto je potřeba projekt 
připravit a podat nejpozději na počátku ledna 2016.  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.euroregion-elbe-
labe.eu/cz/dotacni-programy/program-preshranicni-spoluprace-2014-2020/fmp-eel/ 

 

 

 

OPŽP, specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a 
zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 

Cílem programu je: 

� celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, 
� samostatná opatření výměny zdroje tepla, zdroje TV nebo realizace systémů 

nuceného větrání s rekuperací. 

Oprávněný žadatel:  

� kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, 
veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, 
příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové 
organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), 
církve a náboženské společnosti a jejich svazky.  

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 18. listopadu 2015  

Příjem žádostí: do 31. 3. 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě zájmu o podrobnější konzultaci k podmínkám jednotlivých programů, 
posouzení vhodnosti Vašeho projektového záměru nebo o přípravu a projektu a 

zpracování projektové žádosti nás neváhejte kontaktovat! 

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. patří mezi největší společnosti v 
oblasti dotačního poradenství. Na trhu působí již 20 let. Pro své klienty zprostředkovala 

dotace na projekty za více jak 5,5 mld. Kč. 

www.rra.cz 

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Tel.: +420 417 633 240 


