
říjen 18 Příjem projektů do výzvy
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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 Úřad práce ČR https://www.esfcr.cz/vyzva-010-opz

03_15_121 Nástroje APZ II 01.09.2015 31.03.2021 Úřad práce ČR https://www.esfcr.cz/vyzva-121-opz
03_15_123 Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce 01.09.2015 31.03.2021 Fond dalšího vzdělávání https://www.esfcr.cz/vyzva-123-opz
03_16_046 Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) 04.04.2016 28.06.2019 Pro metropolitní oblasti a 

aglomerace, kterým bude ze 
strany ŘO OPZ schválena 
příslušná část strategie IPRÚ

https://www.esfcr.cz/vyzva-046-opz

03_18_090 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1 plánovaná od III do V 2019 https://www.esfcr.cz/vyzva-090-opz

112 Zvýšit zaměstnanost podpořených 
mladých osob prostřednictvím 
programu Záruky pro mládež

aktuálně žádná výzva

03_16_069 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. 
Prahu)

21.01.2019 14.03.2019 Pro obce, přísp. org. obce a 
NNO

https://www.esfcr.cz/vyzva-069-opz

03_17_081 Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. 
města Prahy 

01.02.2019 29.03.2019 Pro subjekty veřejného a nezisk. 
Sektoru

https://www.esfcr.cz/vyzva-081-opz

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

04.02.2019 30.06.2021 Pro provozovatele zařízení pro 
dětské skupiny

https://www.esfcr.cz/vyzva-101-opz

03_19_111 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na 
vznik a provoz nových zařízení mimo hl. m. Prahu

plánovaná od VI do VIII 2019 zatím není

03_19_112 Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci 
poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na 
provoz mimo Prahu

05.03.2019 31.05.2019 Pro provozovatele dětské 
skupiny evidované, dosud 
nepodpořené z OPZ

https://www.esfcr.cz/vyzva-112-opz

03_15_021 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované 
zaměstnavateli

03.08.2015 31.12.2020 Úřad práce ČR https://www.esfcr.cz/vyzva-021-opz

03_19_097 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II 15.03.2019 15.05.2019 Pro zaměstnavatele https://www.esfcr.cz/vyzva-097-opz
03_15_021 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované 

zaměstnavateli
03.08.2015 31.12.2020 Úřad práce ČR https://www.esfcr.cz/vyzva-021-opz

03_19_097 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II 15.03.2019 15.05.2019 Pro zaměstnavatele https://www.esfcr.cz/vyzva-097-opz
03_15_011 Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR 01.09.2015 01.03.2021 Úřad práce ČR https://www.esfcr.cz/vyzva-011-opz
03_15_122 Rozvoj služeb zaměstnanosti 19.10.2015 01.03.2021 MPSV, Státní úřad inspekce 

práce a Výzkumný ústav 
práce a sociálních věcí.

https://www.esfcr.cz/vyzva-122-opz

142 Zvýšit kvalitu systému dalšího 
vzdělávání

03_15_020 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 05.05.2016 01.03.2021 Vzdělávací subjekty https://www.esfcr.cz/vyzva-020-opz

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 Krajský úřad https://www.esfcr.cz/vyzva-005-opz

03_16_049 Integrované plány rozvoje území - IPRÚ - průběžná výzva 04.04.2016 28.06.2019 Pro metropolitní oblasti a 
aglomerace, kterým bude ze 
strany ŘO OPZ schválena 
příslušná část strategie IPRÚ

https://www.esfcr.cz/vyzva-049-opz

03_16_052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva 01.03.2017 30.06.2020 NNO, obce a další organizace https://www.esfcr.cz/vyzva-052-opz
03_17_076 Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny 03.01.2019 15.03.2019 Pro kraje a NNO https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz
03_19_108 Podpora programu Housing First (Bydlení především) 04.01.2019 31.05.2019 NNO, obce, DSO, org. Zřizované 

obcemi
https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz

03_16_052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva 01.03.2017 30.06.2020 NNO, obce a další organizace https://www.esfcr.cz/vyzva-052-opz
03_17_129 Podpora sociálního podnikání 30.06.2017 28.06.2019 OSVČ, obchodní korporace, 

NNO, soc.podniky
https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz

03_15_007 Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje) 20.07.2015 13.12.2019 Krajský úřad https://www.esfcr.cz/vyzva-007-opz
03_17_076 Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny 03.01.2019 15.03.2019 Pro kraje a NNO https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz
03_19_098 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce plánovaná na IV až VII 2019 zatím není
03_19_108 Podpora programu Housing First (Bydlení především) 04.01.2019 31.05.2019 NNO, obce, DSO, org. Zřizované 

obcemi
https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz

222 Zvýšit dostupnost a efektivitu 
zdravotních služeb a umožnit přesun 
těžiště psychiatrické péče do komunity

03_20_114 Podpora specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků 08.02.2019 30.04.2019 Institut postgraduálního 
vzdělávání ve zdravotnictví 

https://www.esfcr.cz/vyzva-114-opz

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

16.11.2015 31.12.2019 Organizační složky státu, jejich 
příspěvkové organizace a kraje

https://www.esfcr.cz/vyzva-018-opz

03_17_082 Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře 31.01.2018 29.03.2019 Veřejná, soukromá i nezisková 
sféra

https://www.esfcr.cz/vyzva-082-opz

03_17_083 Nová řešení pro tíživé sociální problémy 30.11.2018 30.09.2019 NNO, obce, organizace 
zřizované kraji a obcemi, 
poskytovatelé sociálních služeb

https://www.esfcr.cz/vyzva-083-opz

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

07.09.2015 31.12.2019 Organizační složky státu včetně 
justice, státní příspěvkové 
organizace a asociace a sdružení 
obcí a krajů.

https://www.esfcr.cz/vyzva-019-opz

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

16.09.2015 31.12.2019 Organizační složky státu včetně 
justice a státní příspěvkové 
organizace

https://www.esfcr.cz/vyzva-025-opz

03_18_092 Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy) plánovaná od III do VI 2019 zatím není
03_15_019 Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického 

rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020
07.09.2015 31.12.2019 Organizační složky státu včetně 

justice, státní příspěvkové 
organizace a asociace a sdružení 
obcí a krajů.

https://www.esfcr.cz/vyzva-019-opz

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

16.09.2015 31.12.2019 Organizační složky státu včetně 
justice a státní příspěvkové 
organizace

https://www.esfcr.cz/vyzva-025-opz

03_18_092 Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy) plánovaná od III do VI 2019 zatím není

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

aktualizace:

131 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, 
dovedností a kompetencí pracovníků a 
soulad kvalifikační úrovně pracovní síly 

311 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání 
sociálních inovací a mezinárodní 
spolupráce v tematických oblastech 
OPZ (TC8)

132 Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků

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

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

212 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

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

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz
MMR - sestava MS 2014+
01.03.2019

ZAČÁTEK 
PŘÍJMU

OP Zaměstnanost- harmonogram aktuálních výzev

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

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

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

121 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů 
na trhu práce

ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY
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