
Název výzvy

Alokace (v 

mil. Kč)

Min/max 

celkových 

způsobilých 

nákladů (tis. 

Kč)

Termín 

vyhlášení 

výzvy

Termín 
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příjmu 

žádostí

Spoluúčast 

žadatele Typy podporovaných projektů Oprávnění žadatelé

Kvalita a dostupnost sociálních služeb 3 200/1500 29.6.2017 5.9.2017 5%
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální 

služby, komunitní centra 

kraje a organizace zřizované nebo zakládané krajem, 

obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dso, 

organizace zřizované a zakládané dso, NNO, církve, 

církevní organizace

Sociální podnikání 2 100/2000 3.7.2017 12.9.2017 5%
vznik nového sociálního podniku, rozšíření 

stávajícího soc.pod.

osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění obchodní 

korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích, NNO,církve, církevní 

organizace

Infrastruktura pro vzdělávání 1,8 100/1200 28.6.2017 2.8.2017 5%

stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení 

odborných učeben, rekonstrukce a stavební 

úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na 

budování bezbariérovosti škol, Stavební úpravy 

a pořízení vybavení odborných učeben

školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, 

další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích 

aktivit, obce, kraj, organizace zřizované nebo 

zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané 

obcemi, NNO, církve, církevní organizace

Podpora sociálních služeb 4 400/3000

13.6.2017 1.8.2017

0%

Sociální služby, programy a činnosti v 

oblasti soc. začleňování a prevence soc. 

vyloučení osob, komunitní sociální práce a 

komunitní centra

poskytovatelé sociálních služeb dle zákona 

108/2006 Sb.

Sociální podnikání 1,22 400/1220 29.6.2017 14.9.2017 15%

Vznik nových a rozvoj existujících 

podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání

NNO, obchodní korporace, osvč

Prorodinná opatření 1 400/1000 29.6.2017 5.9.2017

0-15% dle 

typu 

příjemce

Příměstské tábory
organizace zřizované kraji, příspěvkové 

organizace, NNO, obchodní korporace, osvč

Podpora zemědělských podniků 2,2
 min. 

50/projekt
15.6.2017 19.7.2017

30-50% 

podle typu 

žadatele

investice do zemědělských staveb a 

technologií pro živočišnou a rostlinou 

výrobu a školkařskou

produkci, investice na pořízení mobilních 

strojů pro zemědělskou výrobu, investice 

na pořízení peletovacích zařízení pro 

vlastní spotřebu v zemědělském podniku

zemědělský podnikatel

Podpora a uvádění na trh 

zemědělských produktů
1

 min. 

50/projekt
15.6.2017 19.7.2017

50-65% 

podle typu 

žadatele

výstavba, rekonstrukce budov vč. 

nezbytných manipulačních ploch, pořízení 

strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování 

zemědělských produktů, finální úpravu, 

balení, značení výrobků, investice 

související se skladováním zpracovávané 

suroviny, výrobků a druhotných surovin 

vznikajících při zpracování, investice 

vedoucí ke zvyšování a monitorování 

kvality produktů, investice související s 

uváděním zemědělských a potravinářských 

produktů na trh (vč. investic do 

marketingu), investice do zařízení na 

čištění odpadních vod ve zpracovatelském 

provozu

zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce 

krmiv nebo jiné subjekty aktivní

ve zpracování, uvádění na trh a vývoji 

zemědělských produktů uvedených v příloze

I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt

Podpora efektivního hospodaření v 

lesích
1

 min. 

50/projekt
15.6.2017 19.7.2017 50%

stroje a technologie pro obnovu, výchovu a 

těžbu lesních porostů, stroje ke zpracování 

potěžebních zbytků, stroje pro přípravu 

půdy před zalesněním, stroje, technologie 

a zařízení pro lesní školkařskou činnost, 

modernizace dřevozpracujícího provozu - 

stavba a technologické vybavení

soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí, msp 

zaměřené na investice, které zvyšují lesnický 

potenciál nebo souvisejí se zpracováním, 

mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním 

na trh, držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo 

vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, 

jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo 

spolky, obcemi, právnickými osobami zřízenými 

nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou 

dobrovolnými svazky obcí
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