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DOTAČNÍ INFO K 10. 3. 2023 

 

OPZ+ 

Vybudování dětských skupin (1) 
Výzva č. 03_23_049 
 
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 jimi zřizované příspěvkové organizace 

 

Popis podporovaných aktivit: 
Výzva podporuje vytvoření a následný roční provoz nových dětských skupin dle zákona č. 
247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pra-
covního procesu. 
 
Podání žádostí od   17. 3. 2023   
Podání žádosti do   30. 9. 2023   
 
Více informací: 
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-

/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/vybudovani-detskych-skupin-1-?inheritRedirect=false 

 

Společně za vzděláváním (1) 
Výzva č. 03_22_040 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 

➢ profesní a podnikatelská sdružení 
  

Popis podporovaných aktivit: 
Další profesní vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením zna-
lostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na pod-
poru osob starších 55 let. Podporované jsou např. kurzy v oblastech měkkých a manažerských do-
vedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. 

 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/vybudovani-detskych-skupin-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/vybudovani-detskych-skupin-1-?inheritRedirect=false
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Podání žádostí od   7. 3. 2023   
Podání žádosti do   9. 5. 2023   
 
Více informací: 
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-

/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/spolecne-za-vzdelavanim-1-?inheritRedirect=false 

 

 

Posílení kompetencí žen znevýhodněných na trhu práce a v podnikání (1) 
Výzva č. 03_22_037 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 

➢ Obchodní korporace 
➢ OSVČ  
➢ Nestátní neziskové organizace  
➢ Profesní a podnikatelská sdružení  
➢ Poradenské instituce  
➢ Vzdělávací instituce  
➢ Veřejné výzkumné instituce 

 

Popis podporovaných aktivit: 
Výzva podporuje realizaci komplexních vzdělávacích programů, které v rámci oblasti A posílí po-
stavení žen ve věku 50 a více let v zaměstnání, jejich udržení se na trhu práce a prevenci odchodu 
do předčasného důchodu. V rámci oblasti B výzva podpoří stabilizaci a rozvoj podnikatelských akti-
vit žen ve věku 50 a více let za účelem prevence ohrožení chudobou v důchodovém věku.  
Žadatel je oprávněn v rámci této výzvy předložit projektovou žádost zaměřenou pouze na jednu 
oblast podporovaných aktivit (A nebo B). 

 
Podání žádostí od   24. 2. 2023   
Podání žádosti do   26. 5. 2023   
 
Více informací: 
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/posileni-

kompetenci-zen-znevyhodnenych-na-trhu-prace-a-v-podnikani-1-?inheritRedirect=false 

 

 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/spolecne-za-vzdelavanim-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/spolecne-za-vzdelavanim-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/posileni-kompetenci-zen-znevyhodnenych-na-trhu-prace-a-v-podnikani-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/posileni-kompetenci-zen-znevyhodnenych-na-trhu-prace-a-v-podnikani-1-?inheritRedirect=false

