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HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH VÝZEV OP ZAMĚSTNANOST 
 

KALENDÁŘNÍ ROK 2018 VÝŠE PODPORY AŽ 100 % 

Výzva 
MAS č.  

Název a stručný popis zaměření výzvy  Potenciální žadatelé  

Finanční 
alokace  

plánované 
výzvy  

Plánované 
datum  

vyhlášení výzvy 
MAS  

OPZ 1  

Podpora prorodinných aktivit 
Příměstské tábory 

 
Opatření A1.1.3 

Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované 
obcemi, organizace zřizované kraji, příspěvkové 
organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní 
korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, 
profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, 
školy a školská zařízení. 

2 400 000,00 Kč 26. 2. 2018 

OPZ 2 

Podpora prorodinných aktivit 
Dětské skupiny, školní družiny, kluby, vzdělávání pečujících osob 

 
Opatření A1.1.3 

Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované 
obcemi, organizace zřizované kraji, příspěvkové 
organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní 
korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, 
profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, 
školy a školská zařízení. 

2 376 000,00 Kč 26. 2. 2018 

OPZ 3 

Podpora sociálního začleňování 
Sociální služby, další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování, 
podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků 

sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 
 

Opatření A1.2.2 

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, sociální partneři, školy a 
školská zařízení. 

5 000 000,00 Kč 20. 8. 2018 

OPZ 4 

Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj 
ekonomiky 

Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, 
zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, podpora udržitelnosti cílových 

skupin na trhu práce a podpora prostupného zaměstnávání 
 

Opatření C1.2.2 

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, sociální 
partneři, školy a školská zařízení. 

2 600 000,00 Kč 20. 8. 2018 
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OPZ 5 

Podpora prorodinných aktivit 
Příměstské tábory 

 
Opatření A1.1.3 

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, profesní a podnikatelská 
sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení. 

1 486 435,00 Kč 17. 9. 2018 

 
 
Ing. Petra Laštovičková   MAS Českomoravské pomezí o.p.s. 
manažerka programového rámce OPZ   Varhánkova 1240 
GSM: +420 608 470 096   588 13 Polná 
e-mail: petra.lastovickova@mascmp.cz 

 


