Pokrok v realizaci
Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání za rok 2017
Aktuální finanční stav OP VVV

92 %

V roce 2017 bylo z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
(OP VVV) vyhlášeno 15 výzev pro předkládání žádostí o podporu za
téměř 18 miliard korun.
Celkově bylo od roku 2015, kdy byl operační program schválen, vyhlášeno již 46 výzev za 76,5 miliardy korun. To je více než 92 % hlavní
alokace programu.
Vydáno bylo 6 804 rozhodnutí o poskytnutí dotace za 40,6 miliardy
korun. Příjemcům bylo dosud proplaceno 12,8 miliardy korun.
Byl dokončen proces schvalování žádostí o podporu například
u klíčových výzev Excelentní výzkum a tzv. čtyřvýzvy, jejichž
plánovaná alokace dohromady přesáhla 23 miliard korun.

76,5 mld. Kč
40,6 mld. Kč
12,8 mld. Kč

Hlavní
alokace
OP VVV

Finanční
objem dosud
vyhlášených
výzev

Finanční
objem
podpořených
projektů

Podpořené projekty
S podporou OP VVV do konce roku 2017 zahájilo realizaci 6 548
projektů za více než 38 miliard korun z 29 různých výzev zahrnujících
podporu výzkumu, lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, vysokých škol
i regionálního školství.

V Prioritní ose 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum byla podpořena například materiální a technická modernizace výzkumných infrastruktur zahrnutých v Cestovní
mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum,
experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022.

Aktuální finanční stav OP VVV
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Výzvy plánované na rok 2018
V roce 2018 plánuje MŠMT vyhlásit z OP VVV celkem 20 výzev na
podporu výzkumu a vývoje, vysokého i regionálního školství. Většinou
se bude jednat o další vlnu již ukončených výzev. Plánováno je pokračování Výzkumných infrastruktur, Mezinárodní mobility výzkumných
pracovníků, ESF a ERDF výzev pro vysoké školy nebo tzv. šablon.
Novinkou bude výzva zaměřená na celoživotní vzdělávání na vysokých
školách.
Aktuálně je stále možné podávat žádosti o podporu do 7 výzev, a to
například do výzev zaměřených na inkluzivní vzdělávání v sociálně
vyloučených lokalitách nebo do výzvy Teaming II, která cílí na podporu
významného upgradu stávajících výzkumných center postavených na
spolupráci se zahraniční vedoucí vědeckou institucí.
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• Celkem v realizaci 127 projektů za 15,8 miliardy korun

Příkladem projektů financovaných z Prioritní osy 2 –
Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum
a vývoj jsou projekty z tzv. čtyřvýzvy pro vysoké školy, které zahrnují jak „měkké aktivity“ vysokých škol směřující ke
zvyšování kvality, konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti
absolventů na trhu práce, tak s nimi spojené investice.
• Celkem v realizaci 212 projektů za 11,5 miliardy korun

V Prioritní ose 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání největší část finančních prostředků obdržely projekty
zjednodušeného vykazování, známé jako šablony pro
mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy (MŠ, ZŠ,
SŠ a VOŠ). Velký zájem byl o šablony spojené s personálními náklady (např. chůvy v MŠ, školní asistenti, speciální
pedagogové nebo školní kariéroví poradci na SŠ). U MŠ
a ZŠ byly oblíbené také šablony na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské a matematické
pregramotnosti/gramotnosti. ZŠ a SŠ se často zaměřovaly
na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Tyto
projekty jsou realizovány v celé České republice včetně
hlavního města Prahy. Pro VOŠ byla v roce 2017 vyhlášena i samostatná výzva zaměřující se na koncepci rozvoje
tohoto vzdělávacího segmentu.
• Celkem v realizaci 6 199 projektů za 10,1 miliardy korun
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Kde byly v roce 2017
poskytovány informace
o OP VVV
Zástupci MŠMT poskytovali informace o vyhlášených výzvách,
administraci šablon nebo všeobecné informace o OP VVV na několika
veletrzích a konferencích (např. Gaudeamus, Schola Pragensis, Konference Řízení školy).
Pro žadatele a příjemce bylo zorganizováno 35 informačních seminářů, na řadě dalších tematických seminářů po celé České republice
zástupci OP VVV vystoupili.

Ukázka televizní kampaně

Byla zprovozněna konzultační linka pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací
projektů výzev na tzv. šablony. V průměru bylo denně zodpovězeno na 60 telefonických a 30 e-mailových dotazů. Pro telefonické
konzultace je určena linka +420 234 814 777, dostupná od pondělí
do pátku v čase 9.00 – 15.00. Pro e-mailové dotazy je určena adresa
dotazyZP@msmt.cz.
Byla publikována 4 čísla newsletteru NoVVVinky a 10 informačních
letáků se základními údaji o vyhlášených výzvách. V prosinci byla
vydána brožura s názvem OP VVV Poločas, která představila kromě
aktuálního stavu OP VVV také některé zajímavé projekty realizované
s podporou OP VVV. Další 4 podpořené projekty byly prezentovány
formou testimonialů na internetových stránkách OP VVV.
Pokračovala mediální kampaň OP VVV Pomáháme pomáhat, učit
a bádat. Televizní spoty, tematicky zaměřené na konkrétní oblasti podporované z OP VVV, v roce 2017 doplnila také online a tisková část
mediální kampaně. OP VVV byl podle průzkumu, který v květnu 2017
provedla Médea Research, nejznámějším operačním programem
v celé české populaci.

Ukázka televizní kampaně

Vybrané další aktivity
OP VVV v roce 2017
Byly vyhlášeny 3 soutěže: Označ stránku OP VVV jako TO SE MI LÍBÍ
a vyhraj, JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE a NAMALUJ
SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE. Zejména o poslední jmenovanou
výtvarnou soutěž byl velký zájem, přišlo 1971 obrázků z mateřských
škol a prvního stupně základních škol z různých částí České republiky.
Uskutečnila se 4 zasedání Monitorovacího výboru OP VVV, kde byla
projednána témata jako např. výběrová a hodnoticí kritéria výzev,
Strategický realizační plán, charty a informace o plnění individuálních
projektů systémových, revize OP VVV nebo Výroční zpráva OP VVV.
V roce 2017 bylo o OP VVV vydáno 38 tiskových zpráv. Vyšlo také
26 článků, a to například v periodiku Řízení školy, Učitelské noviny
nebo Dotační komorník.
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