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říjen 18

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší 

konkurenceschopnost a větší využití železniční 
dopravy

04_15_001 Infrastruktura pro železniční dopravu 11.12.2015 30.06.2023 Vlastníci/správce dotčené 
infrastruktury

Infrastruktura pro železniční 
dopravu

1.2 Zlepšení infrastruktury pro vyšší 
konkurenceschopnost a větší využití vodní dopravy

aktuálně není výzva

04_18_072 Výstavba a modernizace veřejných přístavů pro 
nákladní dopravu (projekty nad 2 mil. EUR)

plánovaná od IX až XII 2019

04_19_074 Pořízení přepravních jednotek kombinované 
dopravy

plánovaná od IX do XI 2019

04_19_077 Překladiště kombinované dopravy plánovaná od VIII do X 2019
1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné 

hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
04_18_063 Liberecká aglomerace 27.04.2018 29.11.2019 Vlastníci/správci dotčené 

infrastruktury
Liberecká aglomerace - veřejná 
doprava

04_16_015 Interoperabilita v železniční dopravě plánovaná od VI do IX 2019 OPD - interoperabilita v 
železniční dopravě

04_17_044 Interoperabilita v železniční dopravě - podprogram 
4 - telematické aplikace v nákladní a osobní 
dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) - SŽDC

27.12.2017 30.06.2021 SŽDC, s.o. telematické aplikace v nákladní 
a osobní dopravě

04_17_047 Interoperabilita v železniční dopravě - podprogram 
2 - systém měření spotřeby energie - SŽDC, s.o.

27.12.2017 30.06.2021 SŽDC, s. o. systém měření spotřeby 
energie - SŽDC

04_20_075 Interoperabilita v železniční dopravě plánovaná od IX do XII 2019
04_20_076 Interoperabilita v železniční dopravě - systém 

měření spotřeby energie (dopravci)
plánovaná od IV do VI 2020

04_15_002 Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T 11.12.2015 30.06.2023 Vlastníci/správci dotčené 
silniční infrastruktury

Nové úseky silniční sítě TEN-T

04_15_003 Modernizace, obnova a zkapacitnění již 
provozovaných úseků silniční sítě TEN-T

11.12.2015 30.06.2023 Vlastníci/správci dotčené 
silniční infrastruktury

Modernizace úseků silniční sítě 
TEN-T

04_19_068 Infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora 
rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic

18.04.2019 31.07.2019 Vlastníci/provozovatelé 
dotčené infrastruktury s 
veřejným přístupem.  

Budování sítě nových veřejně 
přístupných rychlodobíjecích 
stanic

04_19_069 Infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora 
výstavby doplňkové dobíjecí sítě

21.06.2019 30.09.2019 Vlastníci/provozovatelé 
dotčené infrastruktury s 
veřejným přístupem. 

Budování veřejně přístupných 
dobíjecích stanic 

04_19_070 Infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora 
rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic

31.10.2019 28.02.2020 plánovaná od X 2019 do II 2020

04_19_071 Infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora 
rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic

21.05.2019 29.08.2019 Vlastníci/provozovatelé 
dotčené infrastruktury s 
veřejným přístupem

Budování sítě nových veřejně 
přístupných rychlodobíjecích 
stanic 

04_19_078 Infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora 
rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic

plánovaná od IX 2019 do I 2020

2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování 
bezpečnosti dopravního provozu

04_17_040 ITS ve městech (projekty v rámci ITI a IPRÚ) 14.08.2017 31.12.2019 Vlastníci/správci dotčené infrastrukturyITS ve městech (projekty v ITI a 
IPRÚ)

3 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti 
a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné 
zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení 
parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy 
mimo síť TEN-T

04_15_004 Silniční infrastruktura mimo TEN-T 11.12.2015 30.06.2023 Vlastníci/správci dotčené 
infrastruktury

Silniční infrastruktura mimo 
TEN-T

zdroj dat: 

aktualizace:

OP D - harmonogram aktuálních výzev Příjem projektů do výzvy

SPECIFICKÝ CÍL NÁZEV VÝZVY
ZAČÁTEK 
PŘÍJMU

KONEC 
PŘÍJMU

PODROBNOSTI, PŘÍJEMCI 
DOTACE

STRUČNÁ 
CHARAKTERISTIKA

2019 2020 2021

1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální 
dopravy

1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a 
vodní dopravy prostřednictvím modernizace 
dopravního parku

2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení 
bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy 
prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace 
dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně 
rozvoje systémů ITS

2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na 
alternativní pohon na silniční síti

http://www.opd.cz/stranka/vyzvy

MMR - sestava MS 2014+

14.06.2019



IROP - harmonogram aktuálních výzev říjen 18 Příjem projektů do výzvy

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
23. výzva-IPRÚ-Liberec-SC 1.1-Silnice II. a III. 
třídy

04.02.2019 30.12.2019 Kraje, org. zřizované kraji k silnicím II. a III. 
třídy

40. Výzva IROP - VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A 
III. TŘÍDY - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - 
SC 1.1

29.07.2016 31.12.2019 Kraje, org. zřizované kraji k silnicím II. a III. 
třídy

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 51. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - 
INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ- SC 1.2

15.09.2016 31.12.2019 dle spec. Podmínek

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a 
katastrof aktuálně žádná výzva

61. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA 
- INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 2.1

29.11.2016 31.12.2019 veřejnýn a neziskový sektor, církve, církevní 
org.

84. Výzva IROP - Sociální bydlení - IPRÚ 17.07.2018 31.12.2019 obce, nestátní neziskové organizace, církve, 
církevní organizace

22. výzva-IPRÚ-Liberec-SC 2.2-Sociální 
podnikání V

04.02.2019 30.12.2019  OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve, 
církevní organizace

64. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - 
INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 2.2

16.12.2016 31.12.2019 OSVČ dle Z č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění; obchodní korporace dle Z. č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích; 

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování 
zdravotních služeb a péče o zdraví

75. Výzva IROP - DEINSTITUCIONALIZACE 
PSYCHIATRICKÉ PÉČE II. - SC 2.3

13.07.2017 15.07.2020 subjektyposkytující veřejnou službu v oblasti 
zdravotní péče

59. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO 
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (IPRÚ) - SC 2.4

10.11.2016 31.12.2019 veřejné a neziskové subjekty poskytující 
předškolní vzdělávání

67. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO 
VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY 
IPRÚ - SC 2.4

05.01.2017 31.12.2019 školy a školská zařízení, veřejné a naziskové 
subjekty, církve a círk. Org.

2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru 
bydlení

78. výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V 
BYTOVÝCH DOMECH III - SC 2.5

02.02.2018 29.11.2020 Vlastníci bytových domů, společenství 
vlastníků jednotek, bytová družstva 

3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a 
rozvoje kulturního a přírodního dědictví

41. Výzva IROP - ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, 
POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ? INTEGROVANÉ 

03.08.2016 31.12.2019 Muzea, knihovny, vlastníci památek

3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti 
veřejné správy prostřednictvím rozvoje 
využití a kvality systémů

aktuálně žádná výzva

3.3 Podpora pořizování a uplatňování 
dokumentů územního rozvoje aktuálně žádná výzva

zdroj dat: 

aktualizace: 14.06.2018

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení

www.irop.mmr.cz
MMR - sestava MS 2014+

2021

1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím 
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční 
infrastruktury navazující na síť TEN-T

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 
k sociální inkluzi

KONEC 
PŘÍJMU

PODROBNOSTI, POTENCIÁLNÍ 
PŘÍJEMCI

2019 2020
SPECIFICKÝ CÍL VÝZVA

ZAČÁTE
K 

PŘÍJMU

Page 2 of 6



říjen 18 Příjem projektů do výzvy

ČÍSLO 
VÝZVY

NÁZEV VÝZVY

6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
01_19_261 INOVACE - Inovační projekt - Výzva 

VII
plánovaná od VI do VIII 2019

01_19_262 APLIKACE - VÝZVA VII. plánovaná od IX do XII 2019

01_17_104 I. Výzva Proof of Concept - synergická plánovaná od V do XI 2019

01_17_105 III. Výzva Spolupráce - technologické platformy10.06.2019 10.09.2019 pro podniky, včetně podniků 
vlastněných 100% veř. 

01_18_215 Inovační vouchery - IV. výzva 02.01.2019 30.06.2020 pro malé a střední podniky

01_19_263 VI. Výzva Spolupráce - klastry plánovaná od IX do XI 2019

01_19_264 V. Výzva Partnerství znalostního 
transferu

plánovaná od III do VI 2019

01_19_265 III. Výzva Proof of Concept plánovaná od XI do II 2020

01_19_278 
až 284

SLUŽBY INFRASTRUKTURY - VI. VÝZVA 
- AKTIVITA A) až AKTIVITA D)

29.03.2019 30.06.2019 pro podniky, včetně podniků 
vlastněných 100% veř. 

01_19_297 POTENCIÁL - VI. VÝZVA plánovaná od I do III 2020

01_17_168 Poradenství - Výzva I - Poradenské 
služby pro MSP

plánovaná od VII do XI 2019

01_18_241 TECHNOLOGIE - IX. VÝZVA 11.03.2019 13.06.2019 pro malé a střední podniky

01_19_248 TECHNOLOGIE - X. VÝZVA plánovaná od VI 2019 do IV 
2020

01_19_250 TECHNOLOGIE - XI. VÝZVA plánovaná od VI 2019 do IV 
2020

2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních 
podniků

aktuálně žádná výzva

2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro 
podnikání

aktuálně žádná výzva

2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v 
MSP

aktuálně žádná výzva

3.1 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR01_19_302 Obnovitelné zdroje energie - V. výzva 
aktivita Větrné elektrárny

plánovaná od IX 2019 do III 
2020

01_18_184 II. výzva Úspory energie - aktivita 
Energeticky efektivní budovy

16.07.2018 15.01.2020 pro malé, středí i velké podniky 
včetně podniků s účastí veř. 

01_19_251 Úspory energie V. výzva plánovaná od IX 2019 do IV 
2020

3.3 Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v 
distribučních soustavách

aktuálně žádná výzva

3.4 Uplatnit inovativní nízkouhlíkové 
technologie v oblasti nakládání energií a při 

01_18_187 Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva - 
d) Úprava bioplynu na biometan a 

03.12.2018 30.09.2019 pro malé, středí i velké podniky 
včetně podniků s účastí veř. 

3.5 Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem aktuálně žádná výzva

01_18_245 Smart Grids II. (Přenosová síť) - V. 
výzva

01.02.2019 30.09.2019 pro provozovatele přenosové 
soustavy

01_18_246 Smart Grids II. (Přenosová síť) - VI. 
výzva

01.02.2019 30.09.2019 pro provozovatele přenosové 
soustavy

Zvětšit pokrytí vysokorychlostním 
přístupem k internetu

01_17_094 Vysokorychlostní internet II. výzva 08.05.2019 08.07.2019 podniky

01_19_259 Vysokorychlostní internet III. výzva - 
Tvorba digitálních technických map

plánovaná od I do IV 2020

01_19_260 Vysokorychlostní internet IV. výzva plánovaná od I do IV 2020

01_17_161 ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - TVORBA 
NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ - IV. výzva

plánovaná od I do X 2019

01_18_222 ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - ICT V 
PODNICÍCH - VI. výzva

plánovaná od XI 2019 do IV 
2020

zdroj dat: 

aktualizace:

PODROBNOSTI, 
POTENCIÁLNÍ PŘÍJEMCI

ZAČÁTE
K 

PŘÍJMU

KONEC 
PŘÍJMU

2019 2021
SPECIFICKÝ CÍL

OP PIK - harmonogram aktuálních výzev

2020

1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků

1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve 
výzkumu, vývoji a inovacích

2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a 
rozvojových MSP

3.2 Zvýšit energetickou účinnost 
podnikatelského sektoru

13.06.2019

www.irop.mmr.cz
MMR - sestava MS 2014+

4.2 Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro 
konkurenceschopnost ekonomiky

3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové 
soustavy

4.1

Page 3 of 6



říjen 18 Příjem projektů do výzvy

NÁZEV VÝZVY

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Výzva č. 02_18_046 pro Výzkumné infrastruktury II 
v prioritní ose 1 OP 

18.12.2018 28.06.2019 modernizace velkých 
výzkumných infrastruktur

dle Rámce pro státní podporu 
VaVaI, např. veřejné vysoké 
školy, výzkumné instituce

Výzva č. 02_18_072 pro Výzkumné e-infrastruktury 
v prioritní ose 1 OP

18.12.2018 28.06.2019 modernizace velkých 
výzkumných e-infrastruktur

dle Rámce pro státní podporu 
VaVaI, např. veřejné vysoké 
školy, výzkumné instituce

1.1.2 Budování kapacit a posílení dlouhodobé 
spolupráce výzkumných organizací 
s aplikační sférou

aktuálně žádná výzva

1.1.3 Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně 
vzdělávací účely

aktuálně žádná výzva

1.1.4 Zlepšení strategického řízení výzkumu na 
národní úrovni

Plánovaná výzva č. 02_16_024 Strategické řízení 
VaVaI na národní úrovni II

zkvalitnění řízení RIS3 strategie, 
pravidelného sledování a 
vyhodnocování inovačního 
potenciálu VaVaI

plánovaná od VII 2019 do II 
2020, příjemci: organizační 
složky státu

2.1.1 Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých 
školách a jeho relevance pro potřeby trhu 
práce

aktuálně žádná výzva

2.1.3 Zkvalitnění podmínek pro celoživotní 
vzdělávání na vysokých školách

aktuálně žádná výzva

2.1.4 Nastavení a rozvoj systému hodnocení a 
zabezpečení kvality a strategického řízení 
vysokých škol

aktuálně žádná výzva

2.1.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s 
výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v 
oblasti výzkumu a vývoje

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu 
výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP

rozvoj lidských zdrojů ve 
výzkumu formou podpory 
mobilit výzkumných, 
technických a administrativních 
pracovníků

plánovaná od X 2019, příjemci: 
organizace dle Rámec VaVaI

2.1.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s 
výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v 
oblasti výzkumu a vývoje

Výzva č. 02_18_054 pro Rozvoj kapacit pro výzkum 
a vývoj v prioritní ose 2 OP

25.02.2019 10.06.2019 rozvoj kapacit, znalostí a 
dovedností pracovníků 
výzkumných organizací, 
strategického řízení

organizace pro výzkum a šíření 
znalostí dle Rámce pro státní 
podporu VaVaI

2.1.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s 
výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v 
oblasti výzkumu a vývoje

Výzva č. 02_18_055 pro Smart Akcelerátor II v 
prioritní ose 2 OP

17.08.2018 31.10.2019 rozvoj inovačního prostředí v 
souladu s RIS3 strategií

Vyšší územně samosprávné 
celky

2.1.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s 
výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v 
oblasti výzkumu a vývoje

Výzva č. 02_19_073 pro Zvyšování kvality interních 
grantových schémat na VŠ v prioritní ose 2 OP

Zvyšování kvality interní 
grantové soutěže na VŠ

plánovaná na VI 2019, příjemce 
VŠ

2.1.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s 
výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v 
oblasti výzkumu a vývoje

Výzva č. 02_19_074 pro Mezinárodní mobilitu 
výzkumných pracovníků MSCA IF III v prioritní ose 2 
OP

15.03.2019 30.08.2019 projekty European Fellowships, 
mezinárodní pobyty 
výzkumných pracovníků v rámci 
projektů MSCA

organizace pro výzkum a šíření 
znalostí dle Rámce pro státní 
podporu VaVaI

3.1.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání 
včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní 
ose 3 OP

28.02.2018 28.06.2019 Šablony II, školní asistence pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a školská 
zařízení pro zájmové vzdělávání

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní 
ose 3 OP

28.02.2018 28.06.2019 Šablony II, školní asistence pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a školská 
zařízení pro zájmové vzdělávání

Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - 
MRR v prioritní ose 3 OP

12.12.2018 29.11.2019 Šablony pro SŠ a VOŠ II Střední školy, vyšší odborné 
školy, domovy mládeže.

Výzva č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - 
VRR v prioritní ose 3 OP

12.12.2018 29.11.2019 podpora školám a školským 
zařízením

Střední školy, vyšší odborné 
školy, domovy mládeže.

Výzva č. 02_19_071 pro Zvyšování kvality 
neformálního vzdělávání v prioritní ose 3 OP

15.02.2019 06.01.2020 rozšíření znalostí a zvyšování 
kompetencí v oblasti nových 
metod a forem práce

pro spolky, ústavy, z.s.p.o., 
o.p.s., reg. Církve, pobočky NS 
MAS

3.1.3 Rozvoj systému strategického řízení a 
hodnocení kvality ve vzdělávání

aktuálně žádná výzva

Výzva č. 02_18_068 pro Pregraduální vzdělávání II v 
prioritní ose 3 OP

11.03.2019 28.06.2019 posílení systémovosti a 
komplexnosti v počáteční 
přípravě budoucích učitelů

Vysoké školy - fakulty 
připravující budoucí učitele.

Výzva č. 02_19_076 pro Inovace v pedagogice v 
prioritní ose 3 OP

27.03.2019 30.08.2019 zavádění inovací ve výuce 
zacílených na podporu kvalitní 
výuky, učitele a efektivní 
systém vedení a řízení

Vysoké školy a jiné neziskové 
subjekty

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní 
ose 3 OP

28.02.2018 28.06.2019 Šablony II, školní asistence pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a školská 
zařízení pro zájmové vzdělávání

Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - 
MRR v prioritní ose 3 OP

12.12.2018 29.11.2019 Šablony pro SŠ a VOŠ II Střední školy, vyšší odborné 
školy, domovy mládeže.

Výzva č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - 
VRR v prioritní ose 3 OP

12.12.2018 29.11.2019 Šablony pro SŠ a VOŠ II Střední školy, vyšší odborné 
školy, domovy mládeže.

Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v 
prioritní ose 3 OP

 intervence plánované v KAP 
pro zkvalitnění řízení škol a 
vzdělávání na území krajů

plánovaná od XII 2019 do VI 
2020, příjemci

3.2.1 Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání Výzva č. 02_19_077 Podpora žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami

Podpora pedagogických 
pracovníků a škol a školských 
zařízení

plánovaná od VIII 2019, 
příjemci: školy a školská 
zařízení, NNO, z.s.p.o, územní 
samosprávné celky a jejich PO, 
mikroregion

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní 
ose 3 OP

28.02.2018 28.06.2019 Šablony II, školní asistence pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a školská 
zařízení pro zájmové vzdělávání

Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - 
MRR v prioritní ose 3 OP

12.12.2018 29.11.2019 Šablony pro SŠ a VOŠ II Střední školy, vyšší odborné 
školy, domovy mládeže.

Výzva č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - 
VRR v prioritní ose 3 OP

12.12.2018 29.11.2019 Šablony pro SŠ a VOŠ II Střední školy, vyšší odborné 
školy, domovy mládeže.

Výzva č. 02_19_075 pro Inkluzivní vzdělávání pro 
SVL II v prioritní ose 3 OP

21.01.2019 30.06.2020 vzdělávání dětí a žáků na území 
SVL

obce, svazky ob., kraj, NNO, 
z.s.p.o.

4.1 Zajištění efektivní administrace aktuálně žádná výzva
4.2 Zajištění informovanosti, publicity a 

absorpční kapacity
aktuálně žádná výzva

zdroj dat: jedna výzva může být rozdělena mezi několik SC - podbarveno vždy jednou barvou

aktualizace: 12.06.2019

3.1.5 Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy 
včetně posílení jejich relevance pro trh práce

3.3.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně 
začleňování romských dětí do vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy

MMR - sestava MS 2014+

1.1.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho 
výsledků

3.1.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v 
klíčových kompetencích

3.1.4 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících 
pedagogických pracovníků

CHARAKTERISTIKA POTENCIÁLNÍ PŘÍJEMCI
2019 2020 2021

OP VVV - harmonogram aktuálních výzev

SPECIFICKÝ CÍL
ZAČÁTEK 
PŘÍJMU

KONEC 
PŘÍJMU
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OPŽP - harmonogram aktuálních výzev říjen 18 Příjem projektů do výzvy

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění 

do povrchových i podzemních vod z komunálních 
zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a 
podzemních vod

05_19_116 07.01.2019 31.07.2019 116. kanalizace, čistírny, 
prevence eutrofizace

obce

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a 
množství

aktuálně žádná výzva

1.3 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu 05_19_119 04.02.2019 13.01.2020 119. protipovodn. opatření - 
intravilán, toky, díla

veřejný a neziskový sektor, 
VŠ, FO

05_19_123 01.04.2019 30.09.2019 123. protipovodň. analýzy, 
plány, varovné systémy

státní podniky, příspěvkové 
organizace

05_19_124 01.04.2019 03.06.2019 124. protipovodň. analýzy, 
plány, varovné systémy

veřejný a neziskový sektor, 
VŠ

05_19_125 01.10.2019 19.12.2019 125. protipovodň. analýzy, 
plány, varovné systémy

veřejný a neziskový sektor, 
VŠ

2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností 
podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním 
koncentracím znečišťujících látek.

aktuálně žádná výzva

2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na 
expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek

aktuálně žádná výzva

2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a 
předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících 
meteorologických aspektů

aktuálně žádná výzva

3.1 Prevence vzniku odpadů 05_19_122 01.04.2020 30.07.2020 122. prevence odpadů - 
výroba, opětovné použití

veřejný, neziskový a 
podnikatelský sektor, VŠ

05_18_114 03.09.2018 02.12.2019 114. materiálové využití 
odpadů

veřejný, neziskový a 
podnikatelský sektor, VŠ

05_19_126 02.09.2019 03.02.2020 126. sběr, třídění, úprava a 
využití odpadů

veřejný, neziskový a 
podnikatelský sektor, VŠ

05_19_134 01.09.2019 01.09.2020 134. zařízení pro nakládání s 
nebezpečnými odpady

veřejný, neziskový a 
podnikatelský sektor, VŠ

3.3 Rekultivovat staré skládky 05_19_118 01.03.2019 01.07.2019 118. rekultivace starých 
tech. nezabezpečených 
skládek

veřejný, neziskový a 
podnikatelský sektor, VŠ

3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické 
zátěže

05_18_099 01.08.2019 31.10.2019 99. sanace vážně 
kontaminovaných lokalit

veřejný, neziskový a 
podnikatelský sektor, VŠ

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 
významných chráněných území

05_16_031 30.05.2016 06.01.2020 31. péče o národní CHÚ a 
Natura 2000

kraj

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 
významných chráněných území

05_19_120 04.02.2019 13.01.2020 120. soustava Natura 2000, 
plánování a zajištění péče o 
CHÚ

AOPK ČR, Správa jeskyní ČR, 
Správy NP

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 
významných chráněných území

05_19_129 01.02.2019 31.10.2019 129. soustava Natura 2000, 
plánování a zajištění péče o 
CHÚ

veřejný, neziskový i 
soukromý sektor včetně FO, 
VŠ

4.2 Posílit biodiverzitu 05_17_110 01.12.2017 06.01.2020 110. biodiverzita FO podnikající, zemědělské 
podniky

4.2 Posílit biodiverzitu 05_19_130 01.02.2019 31.10.2019 130. biologická rozmanitost, 
ekostabilita

veřejný, neziskový i 
soukromý sektor včetně FO, 
VŠ

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 05_17_052 03.04.2017 02.01.2020 52. ÚSES veřejný, neziskový a 
podnikatelský sektor, VŠ

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 05_19_131 01.02.2019 31.10.2019 131. krajina - ekostabilita a 
vodní režim

veřejný, neziskový i 
soukromý sektor včetně FO, 
VŠ

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 05_18_115 01.08.2018 02.01.2020 115. kvalita prostředí v 
sídlech

obce a města

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 05_19_132 01.02.2019 31.10.2019 132. revitalizace funkčních 
ploch a prvků sídelní zeleně

veřejný, neziskový a 
podnikatelský sektor, VŠ

5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie05_19_121 02.05.2019 03.02.2020 121. energetické úspory 
veřejných budov

veřejný a neziskový sektor, 
VŠ

5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu 
nových veřejných budov

05_17_061 03.04.2017 31.10.2019 61. nové veřejné budovy veřejný sektor, VŠ

5.3 Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie v budovách 
ústředních vládních institucí

05_19_135 02.05.2019 03.02.2020 135. renovace veř. budov, 
výměna zdroje

org. složky státu, 
příspěvkové org., veř. 
výzkum. instituce

zdroj dat: 

aktualizace:

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/
MMR - sestava MS 2014+
18.06.2019

2021CHARAKTERISTIKA 
(ZKRÁCENĚ)

POTENCIÁLÍ PŘÍJEMCI
2019 2020

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití 
odpadů

KONEC 
PŘÍJMU

SPECIFICKÝ CÍL VÝZVA
ZAČÁTEK 
PŘÍJMU
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OP Zaměstnanost- harmonogram aktuálních výzev říjen 18 Příjem projektů do výzvy

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
03_15_010 Realizace projektů zaměřených na řešení 

specifických problémů na regionální úrovni pomocí 
kombinace nástrojů APZ

07.07.2015 31.12.2020 činnost Pracovního úřadu Úřad práce ČR

03_15_121 Nástroje APZ II 01.09.2015 31.03.2021 Nástroje APZ II Úřad práce ČR

03_15_123 Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu 
práce

01.09.2015 31.03.2021 Zaměstnatelnost cílových 
skupin

Fond dalšího vzdělávání

03_16_046 Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) 04.04.2016 28.06.2019 Integrovaný plán rozvoje území Aglomerace s částí strategie 
IPRÚ schválenou ze strany ŘO 
OPZ

112 Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých 
osob prostřednictvím programu Záruky pro 
mládež

aktuálně žádná výzva

03_19_101 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - 
dotace na provoz mimo Prahu

04.02.2019 30.06.2021  pro dětské skupiny dosud 
financované z OPZ

Provozovatel zařízení pro 
dětské skupiny

03_19_107 Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni 
základních škol v době mimo školní vyučování 
mimo hl. město Prahu

plán od I do III 2020

03_19_111 Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro 
podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu

10.06.2019 15.08.2019 provoz dosud nepodpořené 
dětské skupiny

veřejné, soukromé i neziskové 
subjekty kromě FO 
nepodnikajících

131 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností 
a kompetencí pracovníků a soulad 
kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky 
trhu práce

03_15_021 Další profesní vzdělávání zaměstnanců 
podporované zaměstnavateli

03.08.2015 31.12.2020 pracovní úřad - profesní 
vzdělávání

Úřad práce ČR

132 Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků 03_15_021 Další profesní vzdělávání zaměstnanců 
podporované zaměstnavateli

03.08.2015 31.12.2020 pracovní úřad - profesní 
vzdělávání

Úřad práce ČR

03_15_011 Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce 
ČR

01.09.2015 01.03.2021 Pracovní úřad - rozvoj služeb 
zaměstnanosti

Úřad práce ČR

03_15_122 Rozvoj služeb zaměstnanosti 19.10.2015 01.03.2021 Rozvoj služeb zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, Státní úřad inspekce práce 
a Výzkumný ústav práce a 
sociálních věcí.

142 Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání 03_15_020 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 05.05.2016 01.03.2021 Rozvoj dalšího profesního 
vzdělávání

MPSV, Fond dalšího vzdělávání 
a Nár. ústav pro vzdělávání, 
školské poradenské zařízení a 
zařízení pro další
vzdělávání ped. Prac.

03_15_005 Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných 
sociálních služeb v návaznosti na krajské 
střednědobé strategie rozvoje sociálních služeb

20.07.2015 13.12.2019 sociální služby dle 
střednědobých plánů

Krajský úřad

03_16_049 Integrované plány rozvoje území - IPRÚ - průběžná 
výzva

04.04.2016 28.06.2019 IPRÚ - průběžná výzva pro metropolitní oblasti a 
aglomerace, kterým bude ze 
strany ŘO OPZ schválena 
příslušná část strategie IPRÚ

03_16_052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva 01.03.2017 30.06.2020 sociální začleňování v SVL NNO, obce a další organizace

03_19_108 Podpora programu Housing First (Bydlení 
především)

04.01.2019 31.10.2019 získání standardního bydlení a 
jeho dlouhodobé udržení 

NNO, obce, DSO, org. Zřizované 
obcemi

03_16_052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva 01.03.2017 30.06.2020 sociální začleňování v SVL NNO, obce a další organizace

03_17_129 Podpora sociálního podnikání 30.06.2017 28.06.2019 Podpora sociálního podnikání OSVČ, obchodní korporace, 
NNO, soc.podniky

03_15_007 Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro 
kraje)

20.07.2015 13.12.2019 Podpora procesů ve službách Krajský úřad

03_19_098 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje 
sociální práce

26.04.2019 31.07.2019 sociální služby, práce, bydlení, 
podpora pečujících osob

obce a jimi zřízené org., DSO, 
NNO, org. Zřízené krajem, 
poskytovatelé soc. služeb

03_19_106 Podpora procesu plánování sociálních služeb na 
obecní úrovni

02.05.2019 31.07.2019 střednědobý plán rozvoje soc. 
služeb a plánování

obce, DSO, NNO, MAS

03_19_108 Podpora programu Housing First (Bydlení 
především)

04.01.2019 31.10.2019 získání standardního bydlení a 
jeho dlouhodobé udržení 

NNO, obce, DSO, org. zřizované 
obcemi

03_15_018 Projekty veřejné správy zaměřené na inovace 
v tematických oblastech OPZ

16.11.2015 31.12.2019 inovace ve veřejné správě Organizační složky státu, jejich 
příspěvkové organizace a kraje

03_17_082 Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné 
sféře

31.01.2018 29.11.2019 nové řešení sociálních 
problémů

veřejná, soukromá i nezisková 
sféra

03_17_083 Nová řešení pro tíživé sociální problémy 30.11.2018 30.09.2019 zlepšení služeb na základě 
analýzy 

NNO, obce, organizace 
zřizované kraji a obcemi, 
poskytovatelé sociálních služeb

03_15_019 Výzva pro projekty podporující implementaci 
Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro 
období 2014 - 2020

07.09.2015 31.12.2019 projekty implementující 
Strategický rámec rozvoje
Strategický rámec veřejné 
správy

organizační složky státu včetně 
justice, státní příspěvkové 
organizace a asociace a 
sdružení obcí a krajů.

03_15_025 Projekty organizačních složek státu zaměřené na 
podporu efektivní veřejné správy

16.09.2015 31.12.2019 efektivní státní správa organizační složky státu včetně 
justice a státní příspěvkové 
organizace

03_18_092 Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a 
svazy)

22.03.2019 14.06.2019 procesy a postupy ve veřejné 
správě, strategické řízení

obce, kraje, asociace a sdružení 
obcí, DSO

03_15_019 Výzva pro projekty podporující implementaci 
Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro 
období 2014 - 2020

07.09.2015 31.12.2019 projekty implementující 
Strategický rámec rozvoje
Strategický rámec veřejné 
správy

organizační složky státu včetně 
justice, státní příspěvkové 
organizace a asociace a 
sdružení obcí a krajů.

03_15_025 Projekty organizačních složek státu zaměřené na 
podporu efektivní veřejné správy

16.09.2015 31.12.2019 efektivní státní správa organizační složky státu včetně 
justice a státní příspěvkové 
organizace

03_18_092 Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a 
svazy)

22.03.2019 14.06.2019 procesy a postupy ve veřejné 
správě, strategické řízení

obce, kraje, asociace a sdružení 
obcí, DSO

zdroj dat: jedna výzva může být rozdělena mezi několik SC - podbarveno vždy jednou barvou

aktualizace:

SPECIFICKÝ CÍL
ČÍSLO 
VÝZVY

NÁZEV VÝZVY
ZAČÁTE

K 
PŘÍJMU

121 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu 
práce

KONEC 
PŘÍJMU

CHARAKTERISTIKA
2020 2021

111 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, 
zejména starších, nízkokvalifikovaných a 
znevýhodněných

PODROBNOSTI, 
POTENCIÁLNÍ PŘÍJEMCI

2019

141 Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb 
poskytovaných institucemi veřejných služeb 
zaměstnanosti

211 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených 
sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu práce

212 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

221 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému 
sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a 
dalších navazujících služeb podporujících 
sociální začleňování

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

411 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné 
správě zejména prostřednictvím posílení 
strategického řízení organizací, zvýšení 
kvality jejich fungování a snížení 
administrativní zátěže

412 Profesionalizovat veřejnou správu zejména 
prostřednictvím zvyšování znalostí a 
dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik 
a strategií v oblasti lidských zdrojů a 
implementace služebního zákona

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz
MMR - sestava MS 2014+
11.06.2019
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