
OP VVV
podporuje výzkum a vývoj

ZAMĚŘENÍ

EXCELENTNÍ
A PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM

SPOLUPRÁCE
S APLIKAČNÍ SFÉROU

SYSTÉMOVÁ OPATŘENÍ

• partnerství s excelentní zahraniční
 výzkumnou institucí
• rozšíření kapacit výzkumných center
• snížení rozdílů ve výzkumných
 a inovačních systémech zemí EU
• doplňkové využití evropských
 a národních finančních prostředků 

• kvalita řízení výzkumu, vývoje a inovací
• zpřístupnění informačních zdrojů pro VaV 
• řízení implementace RIS3
• otevřený přístup k vědeckým informacím
• systém hodnocení výzkumných organizací

KDO JSME

OP VVV 
http://opvvv.msmt.cz
e-mail: opvvv@msmt.cz

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VaV

Ostatní operační programy 
www.dotaceEU.cz
Bezplatná telefonní linka (Eurofon):
800 200 200

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Sekce operačních programů
Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
www.msmt.cz

Podpora:
• výzkumu a výzkumných záměrů
• investic jako prostředku
 k podpoře výzkumu
• rozvoje stávajících výzkumných center
 a výzkumných  infrastruktur
 v celé ČR včetně Prahy 
• vzniku nových výzkumných center v Praze
• projektů, které jsou v souladu
 s Národní výzkumnou a inovační strategií
 pro inteligentní specializaci ČR (RIS3)

ŽADATELÉ / PŘÍJEMCI PODPORY

VÝZVY

PRIORITNÍ OSY

ZÁKLADNÍ CÍL:
ŠPIČKOVÁ ÚROVEŇ VÝZKUMU V ČR

ROZVOJ SPOLUPRÁCE
A LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VaV

• řízení výzkumných organizací
• mobilita pracovníků výzkumu a vývoje (VaV)
• podmínky pro transfer technologií
• profesní rozvoj výzkumníků
• otevřený přístup k informacím

• partnerství
 s aplikační
 sférou
• strategie
 dlouhodobé
 spolupráce
• společné
 výzkumné
 aktivity

HORIZONT 
2020

Kontaktní údaje a informace o operačních programech

TEAMING Z PROGRAMU
HORIZONT 2020

• výzkum, záměry k využití v praxi
• mezinárodní výzkumné týmy
• infrastruktura
• výzkumná centra v Praze

OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality
vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní
výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu
s trhem práce a posílení principu
rovného přístupu ke vzdělávání,
a to na všech stupních vzdělávání
počínaje mateřskými školami.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

je jedním z tematických programů, ze kterých můžete
čerpat finanční prostředky ze strukturálních

a investičních fondů Evropské unie, a to až do roku 2023.

Výzkumné organizace, tj. veřejné výzkumné instituce,
vysoké školy a soukromé výzkumné instituce.

OP VVV vyhlašuje výzvy, v rámci kterých můžete
podávat žádosti o podporu. Harmonogram výzev je k dispozici

na webovém odkazu: http://opvvv.msmt.cz, v záložce Výzvy.
K výzvám pořádáme semináře. Zaregistrujte se

na našem webu.
Prioritní osa 1
• Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (ERDF)

Prioritní osa 2
• pouze Specifický cíl 5:
 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem
 a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje


