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DOTAČNÍ INFO K 26. 4. 2019 

 

Operační program Zaměstnanost 

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) 

Výzva č. 03_18_092 
 
PO:  4 Efektivní veřejná správa 
IP: 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na ce-
lostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy 
SC:  
4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strate-
gického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže 
4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností 
jejich pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního 
zákona 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli níže uvedené organizace z celého území ČR vyjma 
území hl. m. Prahy: 

• Obce 

• Kraje 

• Asociace a sdružení obcí a krajů 

• Dobrovolné svazky obcí 
 
 

Příjem žádostí od   29. 3. 2019 
Podání žádosti do   21. 6. 2019 
 
Popis podporovaných aktivit: 

- Podpora řízení kvality 
- Podpora tvorby strategických dokumentů 
- Podpora procesního řízení v organizaci 
- Přívětivý úřad - nástroje komunikace s veřejností 
- Rozvoj informačních systémů obcí/krajů a související analýzy pro zlepšení komunikace uv-

nitř veřejné správy i navenek 
 
Více informací: 
https://www.esfcr.cz/vyzva-092-opz 

 

 

Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1 

Výzva č. 03_18_090 
 
PO:  1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  

https://www.esfcr.cz/vyzva-092-opz
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IP: 1.1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě 
nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a mobility pracovníků 
SC: 1.1.1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a  
znevýhodněných 

 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 

➢ Vzdělávací a poradenské instituce 
- právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách 

- fyzické osoby 
➢ Nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok od data 

vyhlášení výzvy 
- spolky 
- obecně prospěšné společnosti 
- ústavy 
- církevní právnické osoby 
- nadace a nadační fondy 

➢ Obce 
➢ Dobrovolné svazky obcí 
➢ Kraje 

 
 

Příjem žádostí od   21. 3. 2019 
Podání žádosti do   10. 5. 2019 
 
Popis podporovaných aktivit: 
 
Primárně podporované aktivity: 

- poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání 
- motivační aktivity 
- rekvalifikace 
- rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce 
- podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností 
- zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná místa a podpora vytvá-

ření nových pracovních míst 
- podpora flexibilních forem zaměstnání 

 
 Doplňkové aktivity: 

- bilanční a pracovní diagnostika v odůvodněných případech 
- doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce 
- realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti 

zaměstnanosti 
 

Více informací: 
https://www.esfcr.cz/vyzva-090-opz 

 

https://www.esfcr.cz/vyzva-090-opz
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Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské 

skupině – dotace na provoz mimo Prahu 

Výzva č. 03_19_112 
 
PO:  1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  
IP: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní 
postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci  
SC: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce  
 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 
➢ Kraje, obce a jimi zřizované organizace 
➢ Dobrovolné svazky obcí 
➢ Poradenské a vzdělávací instituce 
➢ Veřejné výzkumné instituce 
➢ Nestátní neziskové organizace 
➢ Profesní a podnikatelská sdružení 
➢ Obchodní korporace 
➢ OSVČ 
➢ Státní podniky 
➢ Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem 
➢ Školy a školská zařízení 
➢ Vysoké školy  
➢ OSS a jjmi zřizované příspěvkové organizace 
➢ Sociální partneři 

 
 

Příjem žádostí od   5. 3. 2019 
Podání žádosti do   31. 5. 2019 
 
Popis podporovaných aktivit: 
Výzva podporuje provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o 
děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.  
Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je 
zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických ná-
vyků dítěte.  
Cílem výzvy je vytvoření možnosti financování dosud registrovaných dětských skupin, které ke dni 
vyhlášení této výzvy nečerpaly podporu z OPZ. 
 
Více informací: 
https://www.esfcr.cz/vyzva-112-opz 

 

Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni 

Výzva č. 03_19_106 
 
PO:  2 Sociální začleňování a boj s chudobou  

https://www.esfcr.cz/vyzva-112-opz
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IP: 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravot-
nictví a sociálních služeb obecného zájmu 
SC: 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších na-
vazujících služeb podporujících sociální začleňování 
 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 
➢ Obce 
➢ Dobrovolné svazky obcí 
➢ Nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti 

 
 

Příjem žádostí od   2. 5. 2019 
Podání žádosti do   31. 7. 2019 
 
Popis podporovaných aktivit: 

1. Zajištění a koordinace procesu plánování 
2. Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) 

a/nebo akčních plánů (AP) 
3. Vytvoření SPRSS a/nebo AP 
4. Informování a zapojování účastníků procesu plánování 
5. Vzdělávání účastníků procesu plánování 
6. Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a kraji 

 
Více informací: 
https://www.esfcr.cz/vyzva-106-opz 

 

 

 

https://www.esfcr.cz/vyzva-106-opz

