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Identifikace výzvy Zacílení výzvy 

Číslo 
výzvy 

Název výzvy 
Operační 
program 

Opatření / Fiche 
Celková 
alokace 

(v tis. Kč) 

 
Plánované 

datum 
vyhlášení 

výzvy 

Plánované 
datum 

zahájení 
příjmu 

žádostí o 
podporu 

Plánované 
datum 

ukončení 
příjmu 

žádostí o 
podporu 

Podporované aktivity Cílové skupiny Typy příjemců 

1. 
Ochrana památek 
UNESCO 

IROP 
Zachování kulturního 
dědictví 

5 000,00 8/2017 8/2017 9/2017 

Revitalizace souboru vybraných 
památek – odstraňování 
přístupových bariér, zvýšení 
ochrany památky a jejího 
zabezpečení, restaurování 
památek, rekonstrukce stávajících 
expozic a depozitářů a budování 
nových expozic a depozitářů, 
digitalizace památek a mobiliářů, 
obnova parků a zahrad u souborů 
památek, modernizace, popř. 
výstavba nezbytných objektů 
sociálního, technického a 
technologického zázemí 

Návštěvníci, vlastníci památek,  
subjekty s právem hospodaření, 
místní obyvatelé a podnikatelé. 

Vlastníci památek nebo subjekty s 
právem hospodaření (dle zápisu v 
katastru nemovitostí), kromě 
fyzických osob nepodnikajících. 

2. Bezpečnost v dopravě IROP Dopravní infrastruktura 10 000,00 8/2017 8/2017 9/2017 

Bezpečnost (zvyšování 
bezpečnosti dopravy, např. 
bezbariérový přístup zastávek, 
zvuková a jiná signalizace pro 
nevidomé, přizpůsobení 
komunikací pro nemotorovou 
dopravu osobám s omezenou 
pohyblivostí nebo orientací). 

Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící 
za prací a službami, uživatelé 
veřejné dopravy. 

Obce, dobrovolné svazky obcí, 
organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, organizace 
zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí, 
provozovatelé dráhy nebo drážní 
dopravy podle zákona č. 266/1994 
Sb., o drahách, dopravci ve 
veřejné linkové dopravě podle 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě. 

3. 
Podpora infrastruktury 
základního vzdělávání  

IROP Vzdělávací infrastruktura 8 000,00 9/2017 9/2017 10/2017 

Podpora infrastruktury pro základní 
vzdělávání v základních školách 
(stavební úpravy, pořízení 
vybavení pro zajištění rozvoje žáků 
v následujících klíčových 
kompetencích: komunikace v 
cizích jazycích, technické a 
řemeslné obory, přírodní vědy, 
práce s digitálními technologiemi, 
rozšíření kapacit základní škol, 
podpora sociální inkluze, zajištění 
vnitřní konektivity škol a připojení k 
internetu). 

Žáci, studenti, osoby sociálně 
vyloučené, osoby se speciálními 
vzdělávacími potřebami, 
pedagogičtí pracovníci. 

Školy a školská zařízení v oblasti 
základního vzdělávání, další 
subjekty podílející se na realizaci 
vzdělávacích aktivit, obce, 
organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, nestátní 
neziskové organizace, církve, 
církevní organizace. 

4. Sociální inkluze IROP Sociální infrastruktura 4 000,00 10/2017 10/2017 12/2017 

Infrastruktura pro dostupnost a 
rozvoj sociální služby (terénní služ-
by – pořízení vybavení, mobilní 
tým – pořízení vybavení např. 
pořízení automobilu, ambulantní 
sociální služby - rekonstrukce nebo 
pořízení vybavení, pobytové 
sociální služby – přestavba 
azylových domů). 

Osoby sociálně vyloučené či 
ohrožené sociálním vyloučením, 
osoby se zdravotním postižením. 

Nestátní neziskové organizace, 
organizační složky státu, 
příspěvkové organizace 
organizačních složek státu, kraje, 
organizace zřizované nebo 
zakládané kraji, obce, organizace 
zřizované nebo zaklá-dané 
obcemi, dobrovolné svazky obcí, 
organizace zřizované nebo zaklá-
dané dobrovolnými svazky obcí, 
církve, církevní organizace. 

6. Terénní programy OPZ Rozvoj sociálních služeb  1 500,00 9/2017 9/2017 10/2017 

Terénní programy pro osoby žijící v 
sociálně vyloučených lokalitách a 
jiné sociálně ohrožené skupiny. 
Sociálně terapeutické dílny. 

Osoby sociálně vyloučené a osoby 
sociálním vyloučením ohrožené 
(např. osoby se zdravotním 
postižením, osoby s 
kombinovanými diagnózami, osoby 
ohrožené domácím násilím a 

Poskytovatelé sociálních služeb 
registrovaní dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních 
službách – příspěvkové organizace 
zřizované obcemi, soukromoprávní 
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závislostmi, oběti trestné činnosti, 
osoby ohrožené předlužeností, 
osoby ohrožené vícenásobnými 
riziky, osoby žijící v sociálně 
vyloučených lokalitách, osoby 
opouštějící institucionální zařízení, 
bezdomovci a osoby žijící v 
nevyhovujícím nebo nejistém 
ubytování, osoby pečující o jiné 
závislé osoby, neformální 
pečovatelé atd.) 
Ve vztahu k doplňkovým aktivitám 
projektu zaměřeného na přímou 
podporu cílové skupiny osob 
sociálně vyloučených nebo 
sociálním vyloučením ohrožených - 
sociální pracovníci a pracovníci v 
sociálních službách. 

subjekty vykonávající veřejně 
prospěšnou činnost. 

7. 
Zvýšení kapacity 
sociálních služeb  

OPZ Rozvoj sociálních služeb 4 500,00 9/2017 9/2017 10/2017 

Poskytování nových nebo navýšení 
kapacity stávajících sociálních 
služeb.  
 

Osoby sociálně vyloučené a osoby 
sociálním vyloučením ohrožené 
(např. osoby se zdravotním 
postižením, osoby s 
kombinovanými diagnózami, osoby 
ohrožené domácím násilím a 
závislostmi, oběti trestné činnosti, 
osoby ohrožené předlužeností, 
osoby ohrožené vícenásobnými 
riziky, osoby žijící v sociálně 
vyloučených lokalitách, osoby 
opouštějící institucionální zařízení, 
bezdomovci a osoby žijící v 
nevyhovujícím nebo nejistém 
ubytování, osoby pečující o jiné 
závislé osoby, neformální 
pečovatelé atd.) 
Ve vztahu k doplňkovým aktivitám 
projektu zaměřeného na přímou 
podporu cílové skupiny osob 
sociálně vyloučených nebo 
sociálním vyloučením ohrožených - 
sociální pracovníci a pracovníci v 
sociálních službách. 

Poskytovatelé sociálních služeb 
registrovaní dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních 
službách – příspěvkové organizace 
zřizované obcemi, soukromoprávní 
subjekty vykonávající veřejně 
prospěšnou činnost. 

8. Prostupné zaměstnávání  OPZ 
Odstranění bariér 
přístupu k zaměstnání 

1 800,00 10/2017 10/2017 12/2017 

Prostupné zaměstnávání (aktivity 
směřující k dlouhodobému 
uplatnění osob z cílové skupiny na 

trh práce, motivace 
zaměstnavatelů). 

Zaměstnanci, uchazeči o 
zaměstnání, zájemci o zaměstnání 
a neaktivní osoby. Dílčí cílové 
skupiny – uchazeči a zájemci o 
zaměstnání a neaktivní osoby 
mladší 25 let, propuštění 
zaměstnanci, osoby s nízkou 
úrovní kvalifikace, rodiče 
samoživitelé, osoby pečující o 
malé děti, osoby pečující o jiné 
závislé osoby, osoby s 
kombinovanými diagnózami). 

Školy a školská zařízení, 
soukromoprávní subjekty 
vykonávající veřejně prospěšnou 
činnost (obecně prospěšné 
společnosti, spolky, ústavy, 
nadační fondy, okresní 
hospodářská komora, agrární 
komora, svazy a asociace), ostatní 
subjekty (obchodní korporace - 
veřejná obchodní společnost, 
komanditní společnost, společnost 
s ručením omezeným, akciová 
společnost, OSVČ, profesní 
komory). 

 


