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Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2015 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST  

Hlavním cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené 

na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu 

a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Operační program Výzkum, vývoj  

a vzdělávání (dále „OP VVV“) se ve třech prioritních osách zaměřuje na celý vzdělávací 

systém od mateřských až po vysoké školy, včetně podpory výzkumu a vývoje. Navazuje tak 

na operační programy z období 2007–2013 v gesci Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy (dále „MŠMT“), tedy na Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (dále „OP VK“) a Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (dále 

„OP VaVpI“). 

Prioritní osa 1 je zaměřena na podporu výzkumu, infrastruktur pro výzkumně zaměřené 

vzdělávací programy a na podporu strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na 

národní úrovni. Vyhlášené výzvy korespondují s požadavkem na soulad projektů s Národní 

výzkumnou a inovační strategií inteligentní specializace České republiky. 

Prioritní osa 2 je zaměřena na zkvalitnění vzdělávání a strategického řízení na vysokých 

školách, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené  

s výzkumem, a na zlepšení infrastrukturních podmínek a otevřenost vzdělávání na vysokých 

školách. Naplňování tohoto záměru je zajištěno prostřednictvím mechanizmu 

komplementárního provázání klíčových výzev zaměřených na vysoké školy. 

Prioritní osa 3 je zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, zvýšení kvality předškolního vzdělávání, rozvoj strategického řízení, 

zkvalitnění přípravy pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné 

přípravy a posílení jejich relevance pro trh práce. 

V prosinci 2014 zahájilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy formální vyjednávání  

s Evropskou komisí (dále „EK“), které vedlo ke schválení OP VVV dne 13. května 2015. 

Zároveň byla podrobně připravena prováděcí dokumentace pro realizaci OP VVV. Celková 

alokace OP VVV činí 3,44 mld. EUR, operační program je multifondový. Příspěvek  

z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále „EFRR“) je ve výši 1,52 mld. EUR,  

z Evropského sociálního fondu (dále „ESF“) 1,25 mld. EUR. 

V operačním programu je, oproti programům předcházejícího programového období, zcela 

novým prvkem povinně stanovená míra spolufinancování projektů ze strany příjemce. Výši 

tohoto spolufinancování upravuje materiál Ministerstva financí ČR „Pravidla spolufinancování 

evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020“. 

V souladu s čl. 47 Obecného nařízení byl v roce 2015 zřízen Monitorovací výbor operačního 

programu (dále „MV“). První řádné zasedání MV se konalo 19. června 2015. Dále v roce 

2015 proběhla dvě další řádná zasedání Monitorovacího výboru OP VVV ve dnech 30. září  

a 10. prosince 2015. Z důvodu zajištění flexibilního a výkonného pracovního nástroje pro 

zapojení partnerů do provádění, monitorování a hodnocení OP VVV byla zřízena pracovní 

skupina pod MV – Plánovací komise programu (dále „PKP“), která připravuje, projednává  

a schvaluje Harmonogram výzev. Pod PKP jsou zřízeny její dílčí platformy dle zaměření 

jednotlivých prioritních os (dále „PO“) programu, a to PKP pro PO1 a PO2 a PKP pro PO3, 

na kterých jsou projednávány návrhy věcného zaměření výzev, případné vymezení aktivit, 
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apod. V roce 2015 proběhla tři zasedání PKP hlavní ve dnech 8. července, 24. září,  

4. prosince 2015, dále pak tři zasedání PKP pro PO1, PO2 ve dnech 13. - 14. července,  

8. října a 4. prosince 2015 a jedno zasedání PKP pro PO3 dne 17. července 2015. 

Pracovníci Řídícího orgánu OP VVV v průběhu roku 2015 prezentovali na desítkách 

seminářů s odbornou veřejností koncepci OP VVV, jednotlivých prioritních os, ale také 

aspektů řešících tzv. územní dimenzi (krajské a místní akční plány, koordinovaný přístup  

k sociálně vyloučeným lokalitám) a konkrétních oblastí vzdělávacího systému. 

V červenci a srpnu 2015 vyhlásil ŘO OP VVV první výzvy pro Individuální projekty 

systémové (PO 3), Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (PO3), Podpora excelentních 

výzkumných týmů (PO1), Smart Akcelerátor (PO2). V průběhu podzimu následovalo 

vyhlášení výzev pro Fázované projekty (PO1), Teaming (PO1), Inkluzivní vzdělávání (PO3)  

a Místní akční plány rozvoje vzdělávání (PO3). V souvislosti s vyhlašováním výzev byla na 

webových stránkách zveřejněna řada potřebných dokumentů, mimo jiné i Pravidla pro 

žadatele a příjemce. S každou zveřejněnou výzvou zároveň MŠMT organizovalo semináře 

pro žadatele, prostřednictvím nichž informovalo o náležitostech, které je třeba zpracovat při 

žádosti o podporu. V roce 2015 se uskutečnilo 13 seminářů pro žadatele. Těchto seminářů 

se zúčastnilo 618 účastníků. 

Dne 4. listopadu 2015 se konala Konference OP VVV, které se zúčastnili zástupci EK, 

Řídícího orgánu OP VVV a odborné veřejnosti z řad počátečního i vysokého školství  

a výzkumných institucí. Hlavním tématem konference bylo představení OP VVV a jeho 

návaznosti na operační programy období 2007 – 2013. Zástupci Řídicího orgánu OP VVV 

seznámili účastníky konference se zaměřením jednotlivých prioritních os OP VVV,  

s aktuálními výzvami pro rok 2015 a s výzvami plánovanými pro rok 2016. 

V roce 2015 bylo žadateli v prioritních osách 1, 2 a 3 podáno celkem 278 projektových 

žádostí, které vstoupily do složitého, ale precizně nastaveného cyklu hodnocení, do něhož 

budou v relevantních případech v průběhu roku 2016 zapojeni i zahraniční hodnotitelé. 

V roce 2015 byly schváleny k realizaci první dva projekty – jednalo se o velké projekty, 

realizované na základě výzvy v PO 1 Fázované projekty. 

 

  


