
  

1 
 

Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2017 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST 
 

Výroční zpráva o provádění programu Výzkum vývoj a vzdělávání (OP VVV) za rok 2017 představuje 

informace o průběhu implementace za období do 31. 12. 2017. 

Věcně je OP VVV rozčleněn do 3 tematických prioritních os (PO1, 2 a 3) a prioritní osy 4, která je 

zaměřena na podporu činností Řídicího orgánu OP VVV v oblasti přípravy, monitorování, administrativní 

a technické podpory a kontroly.  

PO1 je zaměřena na podporu výzkumu, infrastruktur pro výzkumně vzdělávací účely a na podporu 

strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). V rámci této prioritní osy je využíván nástroj 

Integrovaných teritoriální investic (ITI). V roce 2017 bylo vyhlášeno pět výzev: 

Předaplikační výzkum (alokace: 700 mil. Kč) a Předaplikační výzkum pro ITI (alokace: 1,58 mld. Kč), 

které mají za cíl podporovat výzkumné záměry v předaplikační fázi, jejichž cílem je zvýšit intenzitu 

a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. 

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (alokace: 1,1 mld. Kč) a Dlouhodobá mezisektorová 

spolupráce pro ITI (alokace: 1,06 mld. Kč), jejichž cílem je zintenzivnit dlouhodobou mezisektorovou 

spolupráci prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných 

organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. 

Teaming II (alokace: 900 mil. Kč), která se zaměřuje na komplementární podporu významného upgradu 

postaveného na spolupráci se zahraniční vědeckou institucí těch výzkumných center v ČR, které budou 

podpořené z Teaming Phase 2 v Horizontu 2020. 

V roce 2017 rovněž proběhlo 2. kolo hodnocení výzvy Excelentní výzkum, jejíž výsledky hodnocení byly 

vyhlášeny v závěru roku. Díky velkému množství kvalitních projektů dojde v roce 2018 k navýšení 

původní alokace výzvy z 6 mld. Kč na 8,65 mld. Kč s cílem podpořit výzkumné záměry v předaplikační 

fázi, zintenzívnit dlouhodobou mezisektorovou spolupráci prostřednictvím podpory vzniku nebo 

rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou a podpořit centra excelence.  

PO2 je zaměřena na zkvalitnění vzdělávání a strategického řízení na VŠ, rozvoj lidských zdrojů pro 

výzkum a vývoj, vč. podpory výuky spojené s výzkumem, a na zlepšení infrastrukturních podmínek 

a otevřenost vzdělávání na vysokých školách. V roce 2017 byly vyhlášeny výzvy: 

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (alokace: 1,5 mld. Kč), s cílem podpořit mezinárodní 

mobility výzkumných pracovníků; pobyty výzkumných pracovníků v zahraničních výzkumných 

organizacích a pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v českých výzkumných organizacích. 

Mobility výzkumných pracovníků povedou ke zvýšení kvality lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 

a zároveň podpoří intervence v PO1 OP VVV. 

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků  MSCA-IF (alokace: 500 mil. Kč), která podpoří kladně 

hodnocené projekty v Horizont 2020-MSCA-Individual Fellowships, které nemohly být z důvodu 

nedostatku financí podpořeny a dostaly se na seznam "no money" projektů. 

Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ (alokace: 2,8 mld. Kč, navýšena na 3,4 mld. Kč), jejímž cílem 

je modernizace vybavení na vysokých školách s přímým dopadem na výuku a studenty. Primárně jsou 

podporovány aktivity vedoucí k vybavení knihoven, studoven, jazykových a počítačových učeben, 

přednáškových sálů, tedy k prostorám, které jsou využívány napříč studijními programy dané vysoké 
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školy. Realizací této výzvy dojde k posílení již realizovaných intervencí spadajících pod ESF aktivity 

minulého či současného programového období.  

V roce 2017 byla uzavřena výzva Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (alokace podpořených žádostí: 525 

mil. Kč) zaměřená na rozvoj kapacit, znalostí a dovedností pracovníků výzkumných organizací 

a proběhlo hodnocení podaných žádostí o podporu. 

PO3 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. V roce 2017 bylo vyhlášeno šest výzev: 

Budování kapacit pro rozvoj škol II (alokace: 700 mil. Kč), která se zaměřuje na podporu koncepčních 

projektů a tematických partnerství a sítí, jejichž výstupy bude možné dále využít zejména do vlny šablon 

pro MŠ, ZŠ a SŠ v roce 2020. 

Implementace Krajských akčních plánů I (KAP I) (alokace: 1,75 mld. Kč), jejímž cílem je implementace 

plánovaných aktivit k naplnění povinných témat KAP. 

Vyšší odborné školy (alokace: 250 mil. Kč), jež se zaměřuje na zvyšování úrovně odborného vzdělávání 

a výuky odborného cizího jazyka s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů 

a modernizaci metod hodnocení studentů a odborné praxe. 

Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) (alokace: 250 mil. Kč), cílem výzvy je zvýšení 

kvality vzdělávání dětí a žáků na území SVL a je zaměřena nejen na obce/svazky obcí zapojené 

v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, ale i mimo něj.  

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (alokace: 3 mld. Kč), jejímž obsahem je příprava, realizace 

a vyhodnocování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které jsou nástrojem implementace 

vybraných specifických opatření OP zejména v oblasti předškolního a základního vzdělávání. 

Individuální projekty systémové III (alokace: 350 mil. Kč), která se zaměřuje na podporu profesního 

růstu pedagogických pracovníků.  

Intenzivní podpora formou zjednodušených projektů, tzv. šablon, směřovala k MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. Do 

realizace těchto projektů se v roce 2017 zapojilo více než 70 % škol. 

Celkem bylo v roce 2017 v těchto třech tematických prioritních osách vyhlášeno 14 výzev s alokací 

16,4 mld. Kč (zahrnuty celkové způsobilé výdaje (CZV), tj. výše podpory z Evropských strukturálních 

a investičních fondů (tzv. EU podíl) a národní spolufinancování). Od zahájení implementace programu 

bylo do konce roku 2017 vyhlášeno již 46 výzev s finančním objemem alokovaných prostředků 

přesahujícím 74,4 mld. Kč (vč. navýšení alokace u některých výzev).  

Od začátku realizace programu do konce roku 2017 bylo podáno 8522 žádostí o podporu. V tomto 

období získalo podporu 6803 projektů, na které byla přidělena částka ve výši 41,1 mld. Kč (CZV). 

Významný podíl na počtu podpořených projektů má zejména 5132 základních a mateřských škol, které 

získaly podporu formou tzv. "zjednodušených projektů" v částce převyšující 3,3 mld. Kč (CZV). 

Výše schválených výdajů vykázaných příjemci podpory Řídicímu orgánu k 31. 12. 2017 činila 3 980 mil. 

Kč (CZV). Do konce roku 2017 předložil Řídicí orgán Platebnímu a certifikačnímu orgánu Ministerstva 

financí 43 souhrnných žádostí o platbu v celkové výši 3,26 mld. Kč (EU podíl). Tato částka byla ze strany 

MF PCO schválena a zaúčtována. Evropské komisi (EK) byly předloženy výdaje ve výši 2,96 mld. Kč, resp. 

112,4 mil. EUR (EU podíl). 

Od roku 2017 byly do implementace OP VVV zapojeny Zprostředkující subjekty (ZS) Statutární město 

Olomouc, Statutární město Ostrava, Statutární město Pardubice, Statutární město Ústí nad Labem 
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a Statutární město Plzeň, na něž ŘO prostřednictvím uzavření veřejnoprávních smluv delegoval výkon 

některých činností. ZS jsou zavázány plnit úkoly ve vztahu k provádění Integrované strategie území 

a v roce 2017 spolupracovaly na vyhlášení prvních dvou výzev v prioritní ose 1. Celková částka 

předběžně alokovaná pro podporu ITI vč. zapojení národních zdrojů činí více než 2,5 mld. Kč.  

V roce 2017 probíhala intenzivní komunikační kampaň OP VVV, hlavními komunikačními nástroji byly: 

přímá komunikace: 56 seminářů a workshopů pro žadatele a příjemce, veletrhy a konference (např. 

Řízení školy, Gaudeamus, Schola Pragensis, Věda Výzkum Inovace a Den Evropy), konzultační linka pro 

žadatele a příjemce tzv. zjednodušených projektů; publikační aktivity: 4 vydání newsletteru NoVVVinky, 

24 letáků, 38 tiskových zpráv, 26 článků, 4 testimoniály, brožura OP VVV Poločas o aktuálním stavu 

a zajímavých projektech; mediální kampaň: Pomáháme pomáhat, učit a bádat: 6 TV spotů, zaměřených 

na konkrétní oblasti podporované z OP VVV, v roce 2017 doplnila také online a  tisková část mediální 

kampaně; soutěže: Facebooková, výtvarná a literární. 

Monitorovací výbor OP VVV zasedal v roce 2017 celkem čtyřikrát, z toho jednou na dvoudenním 

zasedání. Na těchto zasedáních členové schvalovali výběrová kritéria pro jednotlivé vyhlašované výzvy, 

charty připravovaných individuálních projektů systémových, Evaluační plán a Roční komunikační plán 

OP VVV. Na květnovém a říjnovém jednání byl též schválen návrh revize textu OP VVV, který byl 

v prosinci předložen ke schválení Evropské komisi. Intenzivní činnost vykazovaly Plánovací komise 

programu, které na 10 jednáních projednávaly jak Harmonogram výzev, tak i zaměření a obsah 

jednotlivých plánovaných výzev.  

Podrobnější informace o činnosti Monitorovacího výboru a Plánovacích komisích programu 

a revidovaný text OP VVV lze nalézt na webových stránkách MŠMT. 


