
 
 

 

Manažerské shrnutí 

Vyhodnocení1 pokrytí Prioritní osy 1 výzvami Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP 

VVV“) bylo provedeno funkčně nezávislou Evaluační jednotkou OP VVV pro interní potřeby Řídicího orgánu. 

Tato analýza má za úkol identifikovat aktivity uvedené v programovém dokumentu OP VVV, které doposud 

nebyly pokryty žádnou vyhlášenou výzvou OP VVV a zároveň u aktivit, které již byly pokryty výzvami OP VVV, 

určit intenzitu tohoto pokrytí. 

K provedení tohoto vyhodnocení byla použita především metoda desk research primárních zdrojů (jednotlivé 

výzvy Prioritní osy 1 včetně jejich Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část) a dále samotný 

programový dokument OP VVV. 

Do současné doby bylo v rámci Prioritní osy 1 vyhlášeno celkem 12 výzev v celkové výši 28 498 000 000 Kč. 

Z toho 11 výzev bylo již ukončeno. V rámci Prioritní osy 1 je v současnosti vyhlášena (probíhá) 1 výzva, a to 

02_17_043 Teaming II. 

Z analýzy vyplývá, že nejvíce výzev bylo doposud vyhlášeno ve specifickém cíli 1, a to celkem 5, což odpovídá 

šíři tohoto specifického cíle a větší míře na něj zaměřených aktivit uvedených v programovém dokumentu OP 

VVV. Nejméně výzev bylo zatím vyhlášeno ve specifickém cíli 4, a to pouze 1 výzva. Tento specifický cíl se jeví 

jako doposud nejméně pokrytý co do rozsahu aktivit uvedených v programovém dokumentu OP VVV.  

Přehled specifických cílů Prioritní osy 1 a jejich aktivit uvedených v programovém dokumentu OP VVV 

včetně pokrytí: 
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SC1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků 

Rozvoj kapacit výzkumných týmů a  zajištění souvisejících materiálních podmínek a potřeb pro samotnou výzkumnou činnost

Dobudování, modernizace či upgrade stávajících výzkumných infrastruktur a dalších výzkumných center

Budování nové či modernizace stávající vědeckovýzkumné infrastruktury v Praze

Navázání strategických partnerství a programů výzkumné spolupráce

 Podpora otevřeného přístupu k vědeckým informacím - „open access“

Zapojení výzkumných týmů do mezinárodních výzkumných projektů v oblastech národních a evropských priorit

Kofinancování projektů v programu Horizon 2020

Vytvoření nových a rozvoj stávajících návštěvnických center v podpořených výzkumných centrech a infrastrukturách

Dodávky částí infrastruktur a výzkumných zařízení do mezinárodních výzkumných infrastruktur 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SC2 Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou 

Příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových partnerství

Budování kapacit a realizace výzkumných projektů v předaplikační fázi

Podpora přípravy mezinárodních výzkumných projektů Future emerging technologies (FET)

Kofinancování projektů v programu Horizon 2020 a financování kvalitních projektů, které úspěšně prošly hodnocením programu H2020

 

SC3 Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely 

Zkvalitnění infrastrukturních podmínek vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR

 V odůvodněných případech také budování nové infrastruktury pro rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

SC4 Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni 

Rozvoj strategického řízení politiky výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni

Implementace nového, motivačního systému hodnocení a institucionálního financování výzkumných organizací podle kvality

Vytvoření a implementace mechanizmů pro koordinaci podpory mezinárodních výzkumných a inovačních aktivit 

Řízení RIS3 na národní úrovni

Vytvoření, rozvoj a implementace systému pro centralizované zpřístupňování informačních zdrojů pro výzkum a vývoj 

Vytvoření, rozvoj a implementace systému pro integrovanou komunikaci o výsledcích výzkumu a vývoje 

*tučně označené aktivity doposud nebyly pokryty výzvami OP VVV 

 



 
 

 

Doporučení Řídícímu orgánu OP VVV je zvážit a dle relevantnosti vyhlásit výzvy v souladu s nepokrytými aktivitami uvedených výše v jednotlivých specifických 

cílech Prioritní osy 1. 

 


