
Harmonogram výzev MAS Havlíčkův kraj - OPZ na rok 2018

Výzva 

MAS č.

Název a stručný popis 

zaměření výzvy
Potenciální žadatelé

Finanční alokace 

plánované výzvy - 

celkem v CZK

Plánované datum 

vyhlášení výzvy MAS

Plánovaný termín předložení 

návrhu výzvy MAS na ŘO k 

posouzení metodického souladu 

s výzvou

1

Propojení profesních a 

rodinných potřeb, 

opatření 3 

Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované 

obcemi, organizace zřizované krajem, příspěvkové 

organizace, NNO, školy a školská zařízení, obchodní 

korporace, OSVČ. Typy příjemců budou upřesněny ve 

vyhlášené výzvě. 

1 125 000 Kč                26. březen 2018 leden/únor 2018

2

Vytváření pracovních 

příležitostí pro 

znevýhodněné skupiny 

obyvatel, opatření 2 

Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované 

obcemi, organizace zřizované krajem, příspěvkové 

organizace, NNO, školy a školská zařízení, obchodní 

korporace, OSVČ. Typy příjemců budou upřesněny ve 

vyhlášené výzvě. 

2 800 000 Kč                26. březen 2018 leden/únor 2018

3

Vznik a rozvoj nových 

podnikatelských aktivit 

v oblasti sociálního 

podnikání - opatření 1

Obchodní korporace, OSVČ. Typy příjemců budou 

upřesněny ve vyhlášené výzvě.
850 000 Kč                   26. březen 2018 leden/únor 2018

4

Podpora sociální 

integrace včetně 

vzdělávání sociálních 

pracovníků - opatření 

4

Pro projekty ve skupině A), tj. zaměřené na sociální 

služby poskytované v rámci zákona č. 108/2006 Sb. 

jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé 

sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách; Pro projekty ve skupině B), 

tj. zaměřené na další programy a činnosti v rámci 

sociálního začleňování nad rámec zákona č. 

108/2006 Sb. jsou oprávněnými žadateli: Místní 

akční skupina, Obce, Dobrovolné svazky obcí, 

Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované 

kraji, Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové 

organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské 

a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních 

služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, Školy a 

školská zařízení, Typy příjemců budou upřesněny dle 

podmínek příslušné výzvy.

800 000 Kč                   26. březen 2018 leden/únor 2018



5

Vznik a rozvoj nových 

podnikatelských aktivit 

v oblasti sociálního 

podnikání - opatření 1

Obchodní korporace, OSVČ. Typy příjemců budou 

upřesněny ve vyhlášené výzvě.
850 000 Kč                   leden/únor 2019

6

Vytváření pracovních 

příležitostí pro 

znevýhodněné skupiny 

obyvatel, opatření 2 

Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované 

obcemi, organizace zřizované krajem, příspěvkové 

organizace, NNO, školy a školská zařízení, obchodní 

korporace, OSVČ. Typy příjemců budou upřesněny ve 

vyhlášené výzvě. 

1 500 000 Kč                leden/únor 2019

7

Propojení profesních a 

rodinných potřeb, 

opatření 3 

Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované 

obcemi, organizace zřizované krajem, příspěvkové 

organizace, NNO, školy a školská zařízení, obchodní 

korporace, OSVČ. Typy příjemců budou upřesněny ve 

vyhlášené výzvě. 

375 000 Kč                   leden/únor 2019

8

Podpora sociální 

integrace včetně 

vzdělávání sociálních 

pracovníků - opatření 

4

Pro projekty ve skupině A), tj. zaměřené na sociální 

služby poskytované v rámci zákona č. 108/2006 Sb. 

jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé 

sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách; Pro projekty ve skupině B), 

tj. zaměřené na další programy a činnosti v rámci 

sociálního začleňování nad rámec zákona č. 

108/2006 Sb. jsou oprávněnými žadateli: Místní 

akční skupina, Obce, Dobrovolné svazky obcí, 

Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované 

kraji, Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové 

organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské 

a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních 

služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, Školy a 

školská zařízení, Typy příjemců budou upřesněny dle 

podmínek příslušné výzvy.

900 000 Kč                   leden/únor 2019

9

Vytváření pracovních 

příležitostí pro 

znevýhodněné skupiny 

obyvatel, opatření 2 

Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované 

obcemi, organizace zřizované krajem, příspěvkové 

organizace, NNO, školy a školská zařízení, obchodní 

korporace, OSVČ. Typy příjemců budou upřesněny ve 

vyhlášené výzvě. 

1 600 000 Kč                leden/únor 2020



10

Podpora sociální 

integrace včetně 

vzdělávání sociálních 

pracovníků - opatření 

4

Pro projekty ve skupině A), tj. zaměřené na sociální 

služby poskytované v rámci zákona č. 108/2006 Sb. 

jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé 

sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách; Pro projekty ve skupině B), 

tj. zaměřené na další programy a činnosti v rámci 

sociálního začleňování nad rámec zákona č. 

108/2006 Sb. jsou oprávněnými žadateli: Místní 

akční skupina, Obce, Dobrovolné svazky obcí, 

Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované 

kraji, Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové 

organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské 

a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních 

služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, Školy a 

školská zařízení, Typy příjemců budou upřesněny dle 

podmínek příslušné výzvy.

1 600 000 Kč                leden/únor 2020

11

Vytváření pracovních 

příležitostí pro 

znevýhodněné skupiny 

obyvatel, opatření 2 

Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované 

obcemi, organizace zřizované krajem, příspěvkové 

organizace, NNO, školy a školská zařízení, obchodní 

korporace, OSVČ. Typy příjemců budou upřesněny ve 

vyhlášené výzvě. 

1 500 000 Kč                leden/únor 2021



12

Podpora sociální 

integrace včetně 

vzdělávání sociálních 

pracovníků - opatření 

4

Pro projekty ve skupině A), tj. zaměřené na sociální 

služby poskytované v rámci zákona č. 108/2006 Sb. 

jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé 

sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách; Pro projekty ve skupině B), 

tj. zaměřené na další programy a činnosti v rámci 

sociálního začleňování nad rámec zákona č. 

108/2006 Sb. jsou oprávněnými žadateli: Místní 

akční skupina, Obce, Dobrovolné svazky obcí, 

Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované 

kraji, Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové 

organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské 

a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních 

služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, Školy a 

školská zařízení, Typy příjemců budou upřesněny dle 

podmínek příslušné výzvy.

900 000 Kč                   leden/únor 2021

13

Vytváření pracovních 

příležitostí pro 

znevýhodněné skupiny 

obyvatel, opatření 2 

Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované 

obcemi, organizace zřizované krajem, příspěvkové 

organizace, NNO, školy a školská zařízení, obchodní 

korporace, OSVČ. Typy příjemců budou upřesněny ve 

vyhlášené výzvě. 

1 000 000 Kč                leden/únor 2022



14

Podpora sociální 

integrace včetně 

vzdělávání sociálních 

pracovníků - opatření 

4

Pro projekty ve skupině A), tj. zaměřené na sociální 

služby poskytované v rámci zákona č. 108/2006 Sb. 

jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé 

sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách; Pro projekty ve skupině B), 

tj. zaměřené na další programy a činnosti v rámci 

sociálního začleňování nad rámec zákona č. 

108/2006 Sb. jsou oprávněnými žadateli: Místní 

akční skupina, Obce, Dobrovolné svazky obcí, 

Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované 

kraji, Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové 

organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské 

a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních 

služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, Školy a 

školská zařízení, Typy příjemců budou upřesněny dle 

podmínek příslušné výzvy.

830 000 Kč                   leden/únor 2022

15

Vytváření pracovních 

příležitostí pro 

znevýhodněné skupiny 

obyvatel, opatření 2 

Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované 

obcemi, organizace zřizované krajem, příspěvkové 

organizace, NNO, školy a školská zařízení, obchodní 

korporace, OSVČ. Typy příjemců budou upřesněny ve 

vyhlášené výzvě. 

400 000 Kč                   prosinec 2022/leden 2023


