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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

1.2.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu 

práce

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

1.3.1 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

1.3.2 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.

1.4.2 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.

2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených 

sociálním vyloučením nebo sociálně 

vyloučených ve společnosti a na trhu práce

03_16_052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva 01.03.2017 30.06.2020 Podpora sociálního začleňování dle spec. podmínek

2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 03_16_052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva 01.03.2017 30.06.2020 Podpora sociálního začleňování dle spec. podmínek

706/03_16_04

7/CLLD_16_01

_096

MAS Partnerství venkova, z. s. ? Opatření OPZ č. 4 

Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování 

v rámci komunity II.

29.04.2016 30.06.2020 Podpora sociálního začleňování dle spec. podmínek

B42/03_16_04

7/CLLD_16_01

_153

8. výzva OPZ poskytování sociálních služeb 29.04.2016 31.08.2020 Výzva pro MAS na podporu 

strategií komunitně vedeného 

místního rozvoje

dle spec. podmínek

03_16_047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně 

vedeného místního rozvoje

29.04.2016 31.12.2021 Výzva pro MAS na podporu 

strategií komunitně vedeného 

místního rozvoje

dle spec. podmínek

4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné 

správě zejména prostřednictvím posílení 

strategického řízení organizací, zvýšení 

kvality jejich fungování a snížení 

administrativní zátěže

03_15_025 Projekty organizačních složek státu zaměřené na 

podporu efektivní veřejné správy

09.09.2016 30.06.2020 Projekty organizačních složek 

státu zaměřené na podporu 

efektivní veřejné správy

organizační složky státu včetně 

justice, státní příspěvkové 

organizace, asociace a sdružení 

obcí a krajů

4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména 

prostřednictvím zvyšování znalostí a 

dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik 

a strategií v oblasti lidských zdrojů a 

implementace služebního zákona

03_15_025 Projekty organizačních složek státu zaměřené na 

podporu efektivní veřejné správy

09.09.2016 30.06.2020 Projekty organizačních složek 

státu zaměřené na podporu 

efektivní veřejné správy

organizační složky státu včetně 

justice, státní příspěvkové 

organizace, asociace a sdružení 

obcí a krajů

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

aktualizace: červen 20

ZAČÁTE
K 

PŘÍJMU

PODROBNOSTI, 

POTENCIÁLNÍ PŘÍJEMCI

2020ČÍSLO 

VÝZVY
NÁZEV VÝZVY

2021KONEC 

PŘÍJMU

2019
CHARAKTERISTIKA

MMR - sestava MS 2014+

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz

SPECIFICKÝ CÍL

1.1.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, 

zejména starších, nízkokvalifikovaných a 

znevýhodněných

1.4.1 Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb 

poskytovaných institucemi veřejných služeb 

zaměstnanosti

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního 

začleňování ve venkovských oblastech


