
Celoživotní vzdělávání 
na vysokých školách 
(č. 02_16_031)

Operační program 
Výzkum, vývoj 
a vzdělávání

Co je cílem této výzvy? Jaké jsou podporované aktivity?

Jak a kdy si zažádat?

Kdo může o dotaci požádat? Jaká je výše finanční podpory?

Kde nalézt další informace 
a kdo dotaci poskytuje?

Cílem výzvy je připravit na vysokých školách kvalitní 
prostředí pro tvorbu programů celoživotního vzdělávání 
s ohledem na měnící se požadavky trhu práce. 
Mezi podporované aktivity, kterými tohoto cíle bude 
dosaženo, patří zvyšování pedagogických, jazykových a 
dalších kompetencí pracovníků vysokých škol ve vztahu 
k celoživotnímu vzdělávání. Důležité budou zejména 
kompetence pro práci s účastníky celoživotního 
vzdělávání. Vysoké školy se mohou zaměřit také 
na zkvalitnění materiálních podmínek programů 
celoživotního vzdělávání, které byly vytvořeny v době 
realizace projektu, a to včetně zlepšení podmínek pro 
účastníky celoživotního vzdělávání se specifickými 
potřebami.

Povinné aktivity:
• řízení projektu,
• zvyšování kompetencí pracovníků vysokých škol pro 

programy celoživotního vzdělávání,
• tvorba programů celoživotního vzdělávání orientovaných 

na výkon povolání.

Volitelná aktivita:
• podpora rozvoje prostředí pro programy celoživotního 

vzdělávání na úrovni instituce.

Podrobnosti k oprávněným aktivitám jsou uvedeny  
v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce  
– specifická část.

Výzva byla vyhlášena dne 17. 9. 2018. Žádosti  
o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ 
(https://mseu.mssf.cz) v termínu od 17. 9. 2018  
od 10:00 hod. do 14. 12. 2018 do 14:00 hod.

• Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost  
o podporu.

• Alokace výzvy: 100 000 000 Kč
• Minimální výše výdajů: není stanovena
• Maximální výše výdajů je dána součtem disponibilního 

limitu de minimis a částkou vlastního spolufinancování. 
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