Manažerské shrnutí
Vyhodnocení1 pokrytí Prioritní osy 2 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 požita především metoda desk research primárních zdrojů
(jednotlivé výzvy prioritní osy včetně jejich Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část) a dále
samotný programový dokument OP VVV.
Do současné doby bylo v rámci Prioritní osy 2 vyhlášeno celkem 9 výzev v celkové výši 20 610 000 000 Kč.
Z toho šest výzev bylo již ukončeno. V rámci Prioritní osy 2 jsou v současnosti vyhlášeny (probíhají) 3 výzvy,
a to výzva č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, výzva č. 02_17_050 Mezinárodní
mobilita výzkumných pracovníků- MSCA-IF a výzva č. 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na
VŠ.
Z analýzy vyplývá, že v investiční prioritě 1, Prioritní osy 2 bylo doposud nejvíce výzev vyhlášeno ve
specifickém cíli 5, a to celkem 6 v celkové výši 4 310 000 000 Kč, což ovšem odpovídá šíři tohoto
specifického cíle a větší míře na něj zaměřených aktivit uvedených v programovém dokumentu OP VVV.
Nejméně výzev bylo vyhlášeno pro specifické cíle 1, 2 a 4 (pouze výzva ESF výzva pro vysoké školy ve výši
3 500 000 000 Kč), avšak aktivity uvedené v programovém dokumentu OP VVV jsou pokryty. Zatím žádná
výzva nebyla vyhlášena ve specifickém cíli 3, který zůstává zcela nepokryt výzvami OP VVV.
V investiční ose 2, Prioritní osy 2 a specifického cíle 1 byly doposud vyhlášené 2 výzvy v celkové výši
12 800 000 000 Kč, které pokrývají všechny typové aktivity uvedené v programovém dokumentu OP VVV.
Přehled investičních priorit a jejich specifických cílů Prioritní osy 2 a jejich aktivit uvedených
v programovém dokumentu OP VVV včetně pokrytí:
IP 1 SC 1 Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce; SC 2
Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z
etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů; SC 3
Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách; SC 4 Nastavení a rozvoj systému
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hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol; SC 5 Zlepšení podmínek pro výuku
spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

Zkvalitnění výuky na vysokých školách

Zvyšování relevance vysokoškolského vzdělávání pro potřeby trhu práce
Vytvoření či modernizace studijních programů
Získání a zapracování klíčových a perspektivních výzkumných a akademických pracovníků
Rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního prostředí na vysokých školách
Posilování mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektoru do veřejného výzkumu) i mezinárodní mobility výzkumníků (příliv výzkumníků ze
zahraničí do výzkumných organizací v ČR
Podpora mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků ve výzkumu a vývoji a studentů
Vznik a rozvoj studijních programů typu mezinárodních graduate schools a doctoral schools
Rozvoj kapacit a znalostí řídících a dalších pracovníků v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje a vysokých škol, podpora systémů pro strategické a
efektivní řízení výzkumných organizací a systémů hodnocení a zabezpečování kvality

Podpora opatření na popularizaci vědy a výzkumu
Podpora lidských zdrojů pro efektivní implementaci RIS3 na regionální úrovn
Příprava a rozvoj nových nebo inovovaných nástrojů

Příprava projektových záměrů přispívajících k naplnění cílů RIS3
Opatření ke snižování míry studijní neúspěšnosti
Zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z výzkumu do praxe
Personální zajištění interní grantové podpory
Podpora rovnovážného profesního rozvoje výzkumnic a výzkumníků v souladu s přístupem kulturní a institucionální změny pro prosazování genderové
rovnosti

Pořádání národních a mezinárodních vědeckých konferencí, seminářů
Aktivity zaměřené na zkvalitnění informovanosti o nabízených studijních programech a studiu na vysoké škole pro zájemce o studium s cílem snížit tak jejich
budoucí studijní neúspěšnost
Aktivity, které mají ovlivnit studenty a budoucí studenty se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit
(především Romů), s cílem zvýšit jejich počet na vysokých školách

Zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří se podílejí na zajištění přípravy a realizaci kurzů celoživotního vzdělávání s vazbou na trh práce, a podpora pořizování a
tvorby relevantních pomůcek

*červeně označené aktivity doposud nebyly pokryty výzvami OP VVV
IP2 SC1 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality
výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

Úprava prostorů a pořízení potřebného vybavení tak, aby vyhovovaly studentům se specifickými potřebami

Rozvoj a modernizace učeben a laboratoří
Rozvoj prostorů určených pro praktickou výuku na vysoké škole
Rekonstrukce a obnova nevyhovujících objektů určených pro vzdělávací činnost na vysoké škole
Zpřístupnění nových a rozšíření přístupu ke stávajícím informačním zdrojům, systémům manažerského řízení; modernizace softwarového zařízení, aby umožnily
zavedení a rozvoj vnitřních systémů hodnocení a zajišťování kvality na vysoké škole.

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.

