
14. zasedání Monitorovacího 
výboru Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Praha, 20. září 2018 



Program

9:00 – 9:30 Registrace

9:30 – 9:45 Zahájení, úvodní slova

9:45 – 10:00 Hlavní události od minulého MV OP VVV – informace
(Přehled stavu výzev, Činnost PKP, Výroční zpráva OP VVV 2017, 
Revize OP VVV)

10:00 – 10:15 Přehled čerpání a predikce – informace

10:15 – 10:30 Vyhodnocení plnění výkonnostního rámce – informace

10:30 – 11:30 Metodika výběru operací a hodnoticí kritéria
– k projednání a schválení

10:30 – 10:50 pro výzvu Implementace strategie digitálního vzdělávání II 
(PO3) 
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Program

10:50 – 11:10 pro výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ II (PO3)

11:10 – 11:30 pro výzvu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání (PO3)

11:30 – 11:45 IPs – informace o pokroku

11:45 – 12:00 Prezentace projektu ELI Beamlines

12:00 – 14:00 přestávka na oběd / prohlídka ELI Beamlines - na skupiny / 
prezentace IPs ve foyer

14:00 – 14:30 Příprava nového programového období 
- představení vstupních pozic MŠMT + diskuse

14:30 – 15:20 Metodika výběru operací, hodnoticí kritéria, aplikace čl. 13 
Nařízení ESF a  čl. 70 Obecného nařízení
– k projednání a schválení

14:30 – 14:50 pro výzvu Výzkumné infrastruktury II (PO1) 

3



Program

14:50 – 15:00 pro výzvu Výzkumné e-infrastruktury (PO1) 

15:00 – 15:20 pro výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II (PO2) 

15:20 – 15:35 Zpráva o plnění Evaluačního plánu OP VVV 
– k projednání a na vědomí

15:35 – 15:40 Závěr 

15:40 – 16:30 Závěrečná káva / prezentace posterů IPs ve foyer
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Hlavní události od minulého zasedání MV

5



Nově vyhlášené výzvy OP VVV

Celkem bylo vyhlášeno 54 výzev, v období od posledního MV byly 
vyhlášeny výzvy:

17. srpna 2018 – Smart Akcelerátor II (02_18_055) v PO2

• Cílem výzvy je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj
inovačního prostředí v souladu s Národní RIS3 strategií a jejími krajskými
přílohami.

• Výzva podpoří budování a rozvoj kapacit, organizačních struktur a know-
how na úrovni jednotlivých krajů tak, aby se zde mohl rozvíjet výzkum,
vývoj, inovace.

• Podpořeno bude také kvalitní řízení tzv. procesu podnikatelského
objevování nových příležitostí na úrovni regionů. Tento proces zahrnuje
soukromý sektor, výzkumné a vzdělávací instituce, veřejný sektor a další
klíčové místní aktéry.
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Nově vyhlášené výzvy OP VVV
17. září 2018 – Celoživotní vzdělávání na vysokých školách (02_16_031) v PO2

• Výzva je určena pro vysoké školy, které chtějí posílit schopnost reflexe
aktuálních potřeb trhu práce prostřednictvím programů celoživotního
vzdělávání.

• Cílem výzvy je příprava kvalitního vysokoškolského prostředí
prostřednictvím zvyšování kompetencí lidských zdrojů pro budoucí tvorbu
programů celoživotního vzdělávání v podmínkách měnících se požadavků
trhu práce.

• Aktivity výzvy umožňují zvyšování pedagogických, jazykových a dalších
kompetencí pracovníků vysokých škol ve vztahu k celoživotnímu
vzdělávání, zejména posilování kompetencí pro práci s účastníky
celoživotního vzdělávání, dále zkvalitnění materiálních podmínek
programů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání
vytvořených v době realizace projektu, včetně zlepšení podmínek
pro účastníky celoživotního vzdělávání se specifickými potřebami.
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Další aktuálně vyhlášené výzvy OP VVV
Dále v současné době probíhají tyto výzvy:

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha (do 28. června 2019)

Výzva č. 02_18_064 - Šablony II - pro hlavní město Praha (do 28. června 2019)

Výzva č. 02_17_043 - Teaming II (do 15. května 2019)

Výzva č. 02_17_047 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (do 31. října 2018)

Výzva č. 02_17_051 - Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality 
(do 29. prosince 2018)

Výzva č. 02_17_045 - Individuální projekty technické pomoci 

Výzva č. 02_16_039 - Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup
k sociálně vyloučeným lokalitám) II
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Pracovní skupiny pod MV OP VVV

Pracovní skupina: Hlavní Plánovací komise programu

Datum konání: 28. května 2018

PROGRAM

Projednání a schválení úprav Harmonogramu výzev 2018

Aktualizace Dlouhodobého plánu OP VVV

Představení draftu Harmonogramu výzev 2019 

Vyhodnocení vyhlášených výzev OP VVV od roku 2015

Datum konání: 5. září 2018

PROGRAM

Projednání a schválení úprav Harmonogramu výzev 2018

Projednání a schválení Harmonogramu výzev 2019 
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Pracovní skupiny pod MV OP VVV

Pracovní skupina: dílčí Plánovací komise programu pro PO1, PO2

Datum konání: 28. května 2018

PROGRAM

Představení výzvy Smart Akcelerátor II – předfinal verze výzvy

Datum konání: 26. června 2018

PROGRAM

Věcný záměr výzvy Výzkumné infrastruktury II

Věcný záměr výzvy Výzkumné e-infrastruktury

Věcný záměr výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Předfinal výzvy Celoživotní vzdělávání na vysokých školách
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Pracovní skupiny pod MV OP VVV

Pracovní skupina: dílčí Plánovací komise programu pro PO1, PO2

Datum konání: 5. září 2018

PROGRAM 

Předfinal výzvy Výzkumné infrastruktury II

Předfinal výzvy Výzkumné e-infrastruktury

Předfinal výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Předfinal výzvy ESF výzva pro vysoké školy II

Předfinal výzvy ERDF výzva pro vysoké školy II

Věcný záměr výzvy Zvyšování kvality interních grantových 
schémat na VŠ
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Pracovní skupiny pod MV OP VVV

Pracovní skupina: dílčí Plánovací komise programu pro PO3

Datum konání: 28. května 2018

PROGRAM

Věcný záměr výzvy pro Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Věcný záměr výzvy Pregraduální vzdělávání II

Věcný záměr výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II

Informace o změnách ve věcném záměru výzvy Implementace 
strategie digitálního vzdělávání II
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Pracovní skupiny pod MV OP VVV

Pracovní skupina: dílčí Plánovací komise programu pro PO3

Datum konání: 7. září 2018

PROGRAM

Přehled výzev vyhlašovaných v PO3

Věcný záměr výzvy Inkluzivní vzdělávání v SVL II

Informace o změnách ve výzvě Zvyšování kvality neformálního 
vzdělávání

Informace o změnách ve výzvě Implementace strategie digitálního 
vzdělávání II

Informace o změnách ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II
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Informace k procesu schvalování Výroční zprávy 
OP VVV za rok 2017

• 30. května 2018 zpráva prostřednictvím SFC odeslána EK

• 20. července 2018 – zaslány připomínky EK týkající se zejména:

- požadavku na doplnění informace o provádění opatření proti podvodům,

- podrobnějšího popisu k implementaci tří tematických prioritních os, 
(řešené problémy, finanční pokrok)

- doplnění komentářů k některým vykazovaným hodnotám monitorovacích 
indikátorů.

• Dne 14. září 2018 vložena do SFC2014 doplněná verze zprávy a odeslána EK
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Informace k revizi OP VVV 

3. května 2018  - (na 13. zasedání MV OP VVV) schválen návrh 2. revize
dokumentu OP VVV 

1. června 2018  - revize prostřednictvím SFC2014 předložena EK

13. srpna 2018 - revize schválena ze strany EK
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Publicita OP VVV 
1. června 2018 byly spuštěny samostatné webové stránky OP VVV:

http://opvvv.msmt.cz

:
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Přehled čerpání a predikce
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Stav OP VVV k 17. září 2018 (CZK)  

Prioritní osa Alokace
Projekty s 

vydaným právním 
aktem

Finanční 
prostředky 

proplacené v 
žádostech o 

platbu

Finanční 
prostředky 

vyúčtované v 
žádostech o 

platbu

Finanční 
prostředky v 
souhrnných 
žádostech 

autorizovaných 
ŘO

Finanční 
prostředky v 
žádostech o 

průběžnou platbu 
odeslané EK

PO1 – EFRR 24 267 588 813 21 275 115 522 8 098 903 082 4 964 714 470 3 169 187 265 2 168 270 490

PO2 – EFRR 10 007 968 968 9 835 612 560 3 792 664 875 681 895 093 247 582 893 85 236 472

PO2 – ESF 8 483 536 284 5 134 970 206 1 993 175 770 999 636 070 682 708 909 348 619 536

PO3 – ESF 21 770 762 481 11 625 914 631 6 812 656 012 3 813 020 264 2 972 423 538 1 991 056 793

PO4 – EFRR 2 507 545 967 1 420 136 100 833 414 353 853 506 446 833 414 352 712 761 628

Celkem EFRR 36 783 103 748 32 530 864 182 12 724 982 310 6 500 116 010 4 250 184 510 2 966 268 589

Celkem ESF 30 254 298 766 16 760 884 837 8 805 831 781 4 812 656 334 3 655 132 447 2 339 676 330

Celkem OP 
VVV

67 037 402 514 49 291 749 019 21 530 814 092 11 312 772 344 7 905 316 956 5 305 944 919

EU podíl v CZK 73,5% 32,1% 16,9% 11,8% 7,9%
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Stav OP VVV k 17. září 2018 (EUR) 

Prioritní osa Alokace
Projekty s 

vydaným právním 
aktem

Finanční 
prostředky 

proplacené v 
žádostech o 

platbu

Finanční 
prostředky 

vyúčtované v 
žádostech o 

platbu

Finanční 
prostředky v 
souhrnných 
žádostech 

autorizovaných 
ŘO

Finanční 
prostředky v 
žádostech o 

průběžnou platbu 
odeslané EK

PO1 – EFRR 941 512 519 825 295 451 313 578 008 191 857 218 122 125 298 83 243 570

PO2 – EFRR 388 705 856 382 012 143 147 325 449 26 514 164 9 647 016 3 350 324

PO2 – ESF 329 572 993 199 526 542 77 510 369 38 924 804 26 616 475 13 664 766

PO3 – ESF 845 321 055 451 331 546 264 401 621 147 906 389 115 260 588 77 191 698

PO4 – EFRR 96 865 960 54 634 811 31 848 615 32 628 921 31 848 615 27 185 048

Celkem EFRR 1 427 084 335 1 261 942 405 492 752 072 251 000 303 163 620 929 113 778 942

Celkem ESF 1 174 894 048 650 858 087 341 911 990 186 831 193 141 877 063 90 856 463

Celkem OP VVV 2 601 978 383 1 912 800 492 834 664 062 437 831 496 305 497 992 204 635 406

EU podíl v EUR 73,5% 32,1% 16,8% 11,7% 7,9%
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Stav OP VVV k 17. září 2018 (CZK) 
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Stav N+3 (2018) 
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Fond
Kategorie 
regionu

N+3 2018

Odhad finančních 
prostředků 

schválených v 
žádostech o platbu do 

31.10.2018

% 

Odhad finančních 
prostředků schválených 
v žádostech o platbu do 

30.11.2018

% 

EU
 p

o
d

íl v C
ZK

EFRR MRR 5 642 452 951 7 562 342 529 134,03% 7 716 407 201 136,76%

EFRR VRR 566 288 587 560 790 549 99,03% 585 339 110 103,36%

ESF MRR 4 750 760 112 4 130 205 922 86,94% 4 349 827 816 91,56%

ESF VRR 332 176 825 195 226 601 58,77% 214 524 289 64,58%

Celkem OP VVV 11 291 678 475 12 448 565 601 110,25% 12 866 098 416 113,94%

Fond
Kategorie 
regionu

N+3 2018

Odhad finančních 
prostředků 

schválených v 
žádostech o platbu do 

31.10.2018

% 

Odhad finančních 
prostředků schválených 
v žádostech o platbu do 

30.11.2018

% 

EU
 p

o
d

íl v EU
R

EFRR MRR 217 711 531 292 273 240 134,25% 298 256 567 137,00%

EFRR VRR 21 972 826 21 759 300 99,03% 22 712 679 103,37%

ESF MRR 184 419 776 160 319 571 86,93% 168 848 907 91,56%

ESF VRR 12 908 240 7 589 574 58,80% 8 339 028 64,60%

Celkem OP VVV 437 012 372 481 941 685 110,28% 498 157 181 113,99%



Vývoj plnění N+3
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Zaregistrované a schválené žádosti o platbu
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Prioritní osa / Fond / Kategorie regionu Milník pro rok 2018
Splněno - vše do 

stavu schváleno II. 
Stupeň

Schváleno I. Stupeň a 
Zaregistrováno

Do naplnění milníku 
zbývá

1
EFRR MRR 2 827 895 103 3 001 972 125 1 583 624 546 0

EFRR VRR 395 659 599 167 200 764 211 917 035 16 541 800

2

EFRR MRR 2 802 117 910 236 010 207 403 909 555 2 162 198 148

EFRR VRR 169 724 565 11 572 686 30 402 645 127 749 234

ESF MRR 947 198 097 653 254 022 296 240 191 0

ESF VRR 66 363 254 31 728 941 18 412 915 16 221 398

3
ESF MRR 3 803 560 790 2 848 261 331 797 871 372 157 428 087

ESF VRR 265 813 564 129 855 638 37 031 923 98 926 003

OP VVV - Milníky 11 278 332 881 7 079 855 715 3 379 410 182 2 579 064 670

4 EFRR 833 414 352 20 092 094

OP VVV - Limit N+3 11 291 678 475 7 913 270 067 3 399 502 277 -21 093 869

Data k 17. 9. 2018, EU podíl v CZK



Zaregistrované a schválené žádosti o platbu

24

0 1 2 3 4 5

MRR

VRR

MRR

VRR

MRR

VRR

MRR

VRR

EF
R

R
EF

R
R

EF
R

R
EF

R
R

ES
F

ES
F

ES
F

ES
F

1
1

2
2

2
2

3
3

(EU podíl, mld. CZK)

Milník pro rok 2018 Zaregistrováné a schválené ŽoP Do naplnění milníku zbývá



Vyhodnocení plnění výkonnostního rámce

Stav k 17. 9. 2018
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Výkonnostní rámec - PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
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Vyhodnocení VR v PO1 ERDF

Ú
ze

m
í d

o
p

ad
u

Název indikátoru

Je
d

n
o

tk
a

Milník pro 2018

Skutečnost
k 17. 9. 2018 

(certifikované 
prostředky/
schválené 

indikátory)

v %
Autorizováno v 

SŽoP
v %

Předloženo v 
ZoR/ŽoP

v %

V
R

R

2 40 00 - Počet nově 
vybudovaných, rozšířených či 
modernizovaných výzkumných 
infrastruktur a center exelence

Infrastruk-
tury

1 1,00 100,00% - - - -

Certifikované prostředky
(Celkové způsobilé výdaje)

CZK 791 319 198 155 564 729 19,66% 334 409 386 42,26% 758 235 598 95,82%

M
R

R

2 40 00 - Počet nově 
vybudovaných, rozšířených či 
modernizovaných výzkumných 
infrastruktur a center exelence

Infrastruk-
tury

7 4,83 69,00% - - 7,44 106,29%

Certifikované prostředky
(Celkové způsobilé výdaje)

CZK 3 326 935 415 2 459 397 796 73,92% 3 531 744 202 106,16% 5 394 819 613 162,16%



Výkonnostní rámec - PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum 
a vývoj - ERDF
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Vyhodnocení VR v PO2 ERDF

Ú
ze

m
í d

o
p

ad
u

Název indikátoru

Je
d

n
o

tk
a

Milník 
pro 2018

Skutečnost 
k 17. 9. 2018 

(certifikované 
prostředky/
schválené 

indikátory)

v %
Autorizováno v 

SŽoP
v %

Předloženo v 
ZoR/ŽoP

v %

V
R

R

3 06 00 - Pořízené informační 
zdroje

informační 
zdroje

5 0,34 6,80%
-

- 1,36 27,20%

5 27 05 - Počet studentů, kteří 
využívají nově vybudovanou či 
rozšířenou či modernizovanou 
infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem

studenti 1 900 1 120,30 58,96% - - 1 125,74 59,25%

Certifikované prostředky
(Celkové způsobilé výdaje)

CZK 339 449 131 3 659 343 1,08% 23 145 372 6,82% 83 950 662 24,73%

M
R

R

3 06 00 - Pořízené informační 
zdroje

informační 
zdroje

10 9,66 96,60%
-

- 14,64 146,40%

5 27 05 - Počet studentů, kteří 
využívají nově vybudovanou či 
rozšířenou či modernizovanou 
infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem

studenti 11 300 3 588,70 31,76% - - 5 119,26 45,30%

Certifikované prostředky
(Celkové způsobilé výdaje)

CZK 3 296 609 305 98 125 648 2,98% 277 659 067 8,42% 752 846 779 22,84%



Výkonnostní rámec - PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum 
a vývoj - ESF
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Vyhodnocení VR v PO2 ESF

Ú
ze

m
í d

o
p

ad
u

Název indikátoru

Je
d

n
o

tk
a

Milník 
pro 2018

Skutečnost
k 17. 9. 2018 

(certifikované 
prostředky/
schválené 

indikátory)

v %
Autorizováno v 

SŽoP
v %

Předloženo v 
ZoR/ŽoP

v %

V
R

R

6 00 00 - Celkový počet 
účastníků

osoby 178 26,00 14,61% - - 89,00 50,00%

5 21 00 - Počet podpořených 
produktů  

Produkty 30 27,00 90,00% - - 40,00 133,33%

Certifikované prostředky 
(Celkové způsobilé výdaje)

CZK 132 726 509 27 962 426 21,07% 63 461 708 47,81% 100 283 712 75,56%

M
R

R

6 00 00 - Celkový počet 
účastníků

osoby 1 522 379,00 24,90% - - 727,00 47,77%

5 21 00 - Počet podpořených 
produktů  

Produkty 300 245,00 81,67% - - 321,00 107,00%

Certifikované prostředky 
(Celkové způsobilé výdaje)

CZK 1 114 350 702 393 692 147 35,33% 765 856 536 68,73% 1 117 052 016 100,24%



Výkonnostní rámec - PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
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Vyhodnocení VR v PO3 ESF

Ú
ze

m
í d

o
p

ad
u

Název indikátoru

Je
d

n
o

tk
a

Milník 
pro 2018

Skutečnost 
k 17. 9. 2018

(certifikované 
prostředky/
schválené 

indikátory)

v %
Autorizováno v 

SŽoP
v %

Předloženo v 
ZoR/ŽoP

v %

V
R

R

6 00 00 - Celkový počet 
účastníků

osoby 1 646 1 339,00 81,35% - - 1 962,00 119,20%

5 17 15 - Počet dětí a žáků 
Romů začleněných do 
vzdělávání 

děti a 
žáci

10 10,00 100,00% - - - -

Certifikované prostředky 
(Celkové způsobilé výdaje)

CZK 531 627 128 168 648 115 31,72% 259 399 826 48,79% 333 775 123 62,78%

M
R

R

6 00 00 - Celkový počet 
účastníků

osoby 13 954 13 954,00 100,00% - - - -

5 17 15 - Počet dětí a žáků 
Romů začleněných do 
vzdělávání 

děti a 
žáci

990 990,00 100,00% - - - -

Certifikované prostředky 
(Celkové způsobilé výdaje)

CZK 4 474 777 399 2 243 215 004 50,13% 3 344 380 735 74,74% 4 289 567 886 95,86%



Projednání metodiky výběru operací

a hodnoticích kritérií pro výzvy:
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Implementace strategie digitálního vzdělávání II
Podkladové materiály č. 2.6.1 až 2.6.5
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Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Alokace:

• 500 000 000,- Kč

• Min. 3 000 000,- Kč na jeden projekt

• Max. -dle jednotlivých aktivit

- pro aktivitu č. 2:  10 000 000,- Kč 

- pro aktivitu č. 3:  15 000 000,- Kč

- pro aktivitu č. 4:  10 000 000,- Kč 

- pro aktivitu č. 5: 10 000 000,- Kč
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Implementace strategie digitálního vzdělávání II

• Žadatelé:

Pro aktivity č. 2, 3, 4

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané
ve školském rejstříku nezřizované organizačními složkami státu.

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané
ve školském rejstříku zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
dle § 8 odst. 2 školského zákona.

Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů.
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Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení
Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C
198/01) vyjma PO OSS nezřizovaných Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.

Výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací) vyjma PO OSS nezřizovaných Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.

Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.

Územní samosprávné celky.
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Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků.

Soukromoprávní subjekty (vyjma fyzických osob).

Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí 
o zkvalitňování výuky nebo ochrana zájmů obcí a krajů.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro aktivitu č. 5

Právnické osoby vykonávající činnost škol zapsané ve školském rejstříku
nezřizované organizačními složkami státu.

Právnické osoby vykonávající činnost škol zapsané ve školském rejstříku
zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2
školského zákona.
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Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Partnerství:

Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci
s partnerem/partnery.

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané
ve školském rejstříku.

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

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení
Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C
198/01).
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Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací).

Příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Územní samosprávné celky.

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků.

Soukromoprávní subjekty.

Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí
o zkvalitňování výuky nebo ochrana zájmů obcí a krajů.
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Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Cílová skupina:

• Děti MŠ a žáci ZŠ, SŠ.

• Pedagogičtí pracovníci škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.
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Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Povinná aktivita:

Aktivita č. 1: Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

Aktivita č. 2: Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů

Aktivita č. 3: Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci
s kulturními/paměťovými institucemi, science centry a ekocentry

Aktivita č. 4: Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol

Aktivita č. 5: Šíření příkladů dobré praxe škol
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Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Komplementární vazby

• IROP, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení

40



Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Příprava výzvy    

• Výzva byla projednávána na 12., 13. a 14. PKP PO3 ve dnech 9. března 
2018, 28. května 2018 a 7. září 2018.

Na základě jednání PKP P03 ze dne 13. května 2018 byla obsahově
změněna aktivita č. 4 výzvy.

• Interní pracovní skupina k výzvě se sešla dne 24. srpna 2018.

• VPŘ výzvy proběhlo ve dnech 29. srpna - 7. září 2018.
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Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Metodika výběru operací včetně hodnoticích kritérií pro výzvu
– viz podkladové materiály

• Kolová výzva, jednokolový model hodnocení

• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

• Věcné hodnocení
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Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Věcné hodnocení (hodnoticí kritéria)

• Struktura a velikost administrativního týmu (úvazky včetně případného 
externího zajištění) 

• Struktura a velikost odborného týmu (úvazky včetně případného 
externího zajištění) 

• Potřebnost projektu, dopad, hlavní přínosy a smysl projektu

• Vymezení a přiměřenost cílových skupin

• Zapojení cílových skupin

• Věcný obsah a relevantnost aktivit

• Harmonogram a logická provázanost aktivit projektu a výběrových řízení
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Implementace strategie digitálního vzdělávání II

• Řízení rizik - připravenost na možná rizika a jejich řešení

• Vhodnost zvolených indikátorů výsledků a výstupů

• Přiměřenost a reálnost výsledků a výstupů projektu

• Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu 
projektu

• Obecné podmínky způsobilosti výdajů

• Soulad projektu s horizontálními principy
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Šablony pro SŠ a VOŠ II
Podkladové materiály č. 2.5.1 až 2.5.5
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Šablony pro SŠ a VOŠ I (02_16_035 a 02_16_042)

• Podpořeno 989 projektů s celkovou alokací 828 mil. Kč (83% alokace 
výzvy)

• Účastní se 966 SŠ (73%) a 122 VOŠ (70%)

• Nejvíce volené šablony:

• Doučování (70% všech SŠ)

• DVPP 8 hodin (67% SŠ, 47% VOŠ) 

• Stáže pedagogů u zaměstnavatelů, Zapojení odborníka do výuky (cca 45% 
pro SŠ i VOŠ)
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Rozdíly Šablony pro SŠ a VOŠ I x II

• Úprava stávajících aktivit

• Doplnění nových

• 1. zálohová platba ve výši 100%

• 3 monitorovací období – méně zpráv o realizaci projektu (3)

• Zrušení povinnosti naplnit bagatelní podporu
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Šablony pro SŠ a VOŠ II
Představení výzvy:

Záměrem výzvy je podpořit školy (SŠ a VOŠ) a školská výchovná a ubytovací
zařízení (domovy mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného
vykazování v oblastech:

- posílení personální podpory za účelem pomoci práce s: heterogenním
kolektivem, kariérovým poradenstvím, osobnostně sociálního a profesního
rozvoje pedagogů

- práce a znalostech ICT

- extrakurikulárních aktivitách

- spolupráce formálního a neformálního vzdělávání

- spolupráce s rodiči a veřejností

- budou vyhlášeny dvě samostatné výzvy – pro méně rozvinuté regiony a více
rozvinutý region
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Šablony pro SŠ a VOŠ II

Alokace:

• 1 mld. Kč

• Min. 200 000,- Kč na jeden projekt

Max. 

• pro SŠ a VOŠ:

a) bez schváleného Školního akčního plánu II : 200 000,- Kč na subjekt + (počet 
žáků školy v denním studiu x 2.000,- Kč a/nebo počet žáků školy v ostatních 
formách studia x 500,- Kč);

b) se schváleným Školním akčním plánem II: 300 000,- Kč na školu + (počet 
žáků školy v denním studiu x 3.000,- Kč a/nebo počet žáků školy v ostatních 
formách studia x 750,- Kč); 

49



Šablony pro SŠ a VOŠ II

• pro školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže, internáty: 
100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/ žáků x 1 800 Kč).

Žadatelé:

• Střední školy, Vyšší odborné školy

• Domovy mládeže

• Internáty

• Pozn.:

» Nezřizované OSS / zřizované MŠMT, alespoň 1 dítě/žák/student

» 1 IČO (RED IZO) = jedna žádost
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Šablony pro SŠ a VOŠ II

Partnerství:

Partnerství není v rámci výzvy povoleno. 

Cílová skupina:

• Žáci SŠ a studenti VOŠ 

• Žáci a studenti v domovech mládeže

• Děti a žáci v internátech

• Pedagogičtí pracovníci SŠ, VOŠ a konzervatoří, domovů mládeže a internátů

• Rodiče žáků

• Veřejnost
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Šablony pro SŠ a VOŠ II

Podporované aktivity:

Stávající s dílčími změnami:

• Personální podpora

• Osobnostně sociální rozvoj pedagogů

• Extrakurikulární aktivity

• Spolupráce s rodiči dětí a žáků

Nové – převzaté z výzvy Šablony II:

• Projektové dny

• ICT vzdělávání
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Šablony pro SŠ a VOŠ II

Komplementární vazby

• IROP, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení

• OP Praha – pól růstu ČR, SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání
prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

• OP Zaměstnanost, SC 1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí,
dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně
pracovní síly s požadavky trhu práce
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Šablony pro SŠ a VOŠ II

Příprava výzvy

• Výzva byla projednávána na 13. a 14. PKP PO3 ve dnech 28 . května 2018

a 7. září 2018.

• Interní pracovní skupina k výzvě se sešla dne 24. srpna 2018.

• VPŘ výzvy proběhlo ve dnech 10. - 19. září 2018.
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Šablony pro SŠ a VOŠ II

Metodika výběru operací včetně hodnoticích kritérií pro výzvu
– viz podkladové materiály

• Průběžná výzva, jednokolový model hodnocení

• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Všechna kritéria hodnocení vyjma oprávněnosti žadatele opravitelná
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Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
Podkladové materiály č. 2.4.1 až 2.4.5
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Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Představení výzvy:

Cílem výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků

nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním

vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Aktivity

budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží,

zejména pro oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání,

praktické využívání ICT ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze,

čtenářská a matematická gramotnost atd. Realizace aktivit povede

k propojování formálního a neformálního vzdělávání. Výzva je určena

oprávněným žadatelům se sídlem na území celé ČR, včetně hl. m. Prahy.

57



Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Alokace:

• 200 000 000 Kč

• Min. 2 000 000 Kč na jeden projekt

• Max. 20 000 000 Kč na jeden projekt
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Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 

Žadatelé:

Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které
současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního
vzdělávání dětí a mládeže:

• spolek;

• pobočný spolek;

• ústav;

• obecně prospěšná společnost;

• registrovaná církev nebo náboženská společnost jimi zřízená tzv. církevní 
právnická osoba;

• zájmové sdružení právnických osob.
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Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 

Partnerství:

Žadatel může předložit projekt ve spolupráci se soukromoprávními
subjekty, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti
neformálního vzdělávání dětí a mládeže.

Jeden subjekt (NNO) může být uveden jako partner pouze v jedné
projektové žádosti.

60



Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Cílová skupina:

• účastníci neformálního vzdělávání (děti od 3 let, žáci ZŠ a SŠ);

• pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti 
vzdělávání a  v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí 
a mládeže;

• pedagogičtí pracovníci.
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Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Povinná aktivita:

Aktivita č. 1: Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity

Aktivita č. 2: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání v rozsahu 8 hodin;

Aktivita č. 3: Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání;

Aktivita č. 4: Tandemové neformální vzdělávání;

Aktivita č. 5: Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání;

Aktivita č. 6: Klub v neformálním vzdělávání;

Aktivita č. 7: Projektový den v klubovně;

Aktivita č. 8: Projektový den mimo klubovnu.
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Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Příprava výzvy   

• 13. dubna a 11. května 2018 proběhla jednání - kulaté stoly se zástupci 
NNO a odboru mládeže MŠMT k zaměření výzvy;

• Návrh věcného zaměření výzvy byl projednán a schválen na jednání PKP 
dílčí pro PO3 dne 28. května 2018;

• Interní pracovní skupina MŠMT projednala výzvu 24. srpna 2018;

• 7. září 2018 byly na jednání dílčí PKP pro PO3 podány informace 
o změnách ve výzvě;

• Vnitřní připomínkové řízení proběhlo 4. – 12. září 2018; 

• Předložení výzvy a souvisejících dokumentů do porady vedení  MŠMT je 
plánováno na 9. října 2018.
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Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Metodika výběru operací včetně hodnoticích kritérií pro výzvu
– viz podkladové materiály

• Průběžná výzva, jednokolový model hodnocení

• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

• Věcné hodnocení – provádí hodnoticí komise
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Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Kritéria věcného hodnocení:

• Struktura a velikost administrativního týmu

• Potřebnost projektu, dopad, hlavní přínosy a smysl projektu

• Vymezení a přiměřenost cílových skupin

• Zapojení cílových skupin 

• Řízení rizik - připravenost na možná rizika a jejich řešení

• Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu 
projektu

• Obecné podmínky způsobilosti výdajů

• Soulad projektu s horizontálními principy
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Informace o realizaci IPs
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Přehled IPs dle výzev 

67

Číslo výzvy Název výzva Prioritní osa Fond
Alokace výzvy 

v Kč

Počet 
realizovaných 

projektů

Projekty s vydaným 
právním aktem

v Kč

02_15_001 Individuální projekty systémové I PO3 ESF 2 000 000 000 6 1 241 358 099,50

02_16_020 Individuální projekty systémové II PO3 ESF 450 000 000 3 437 745 366,00

02_16_040
Strategické řízení VaVaI na národní 
úrovni

PO1 EFRR 1 360 000 000 1 1 296 971 223,63

02_17_052 Individuální projekty systémové III PO3 ESF 350 000 000 1 348 415 000,00

Celkem x x x 4 160 000 000 11 3 324 489 689,13



Přehled IPs 
Název projektu

Příjemce 
/ Žadatel

Stav projektu

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) NÚV 1. března 2016 zahájena realizace

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) NIDV 1. března 2016 zahájena realizace

Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 
zaměřených na podporu inkluze: Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR)

NÚV 1. května 2016 zahájena realizace

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV/KPSVL) ÚV ČR 1. července 2016 zahájena realizace

Podpora práce učitelů (PPUČ) NÚV 1. prosince 2016 zahájena realizace

Komplexní systém hodnocení (KSH) ČŠI 1. února 2017 zahájena realizace

Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib NTK 1. ledna 2017 zahájena realizace

Modernizace odborného vzdělávání (MOV) NÚV 1. května 2017 zahájena realizace

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A) NÚV 1. května 2017 zahájena realizace

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) NIDV 1. dubna 2017 zahájena realizace

Implementace kariérního systému učitelů (IMKA) NIDV
Realizace předčasně ukončena k 31.      
červenci 2017

Prevence a transformace ústavní výchovy ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy (PARK)

NÚV
Žádost o podporu nesplnila podmínky 

věcného hodnocení k 19. prosinci 2017

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) NIDV 1. ledna 2018 zahájena realizace

Podrobný přehled stavu projektů a kontaktů je v přílohách č. 2 a 3 k prezentaci
Přehled organizací zapojených do realizace projektů IPs je v příloze č. 4 k prezentaci
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Realizace IPs a jejich kontrola z pohledu ŘO OP VVV

• Lze konstatovat, že přes dílčí řešené problémy, probíhala v reportovaném
období realizace naplánovaných činností, aktivit a úkolů v souladu
s Chartou projektu a žádostí o podporu. V rámci jednotlivých KA
pokračovaly činnosti vedoucí k postupnému naplňování projektových
dílčích výstupů a harmonogramů.

• Do realizace projektů se daří intenzivněji zapojovat zástupce věcně
příslušných skupin MŠMT (prostřednictvím ŘV projektů) za účelem
řádného zajištění implementace výstupů

• IPs jsou zapojeny do realizace dalších projektů v rámci prioritní osy 3
(kromě KAP a MAP pak také např. projekt Podpora práce učitelů (PPUČ)
spolupracuje s projekty v rámci výzvy 02_16_10 Budování Kapacit I aj.)
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Pokrok v realizaci IPs 

70

Název projektu Příjemce
Zahájení 
realizace

Ukončení 
realizace

Rozpočet projektu v 
Kč

Dosavadní 
čerpání v ŽoP v Kč

Dosavadní 
čerpání v %

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč

Podpora krajského akčního 
plánování (P-KAP)

NÚV 1.3.2016 31.12.2021 275 930 531,20 98 292 157,91 35,62 3 266 967,32

Podpora kvalitních poradenských 
služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních 
zaměřených na podporu inkluze: 
Kvalita – Inkluze – Poradenství –
Rozvoj (KIPR)

NÚV 1.5.2016 30.4.2019 149 990 152,30 76 196 172,10 50,80 98 002,41

Podpora práce učitelů (PPUČ) NÚV 1.12.2016 30.11.2021 98 700 000,00 27 903 970,87 28,30 340 942,19

Modernizace odborného 
vzdělávání (MOV)

NÚV 1.5.2017 30.4.2020 96 964 737,00 29 614 148,57 30,54 0,00

Strategické řízení a plánování ve 
školách a v územích (SRP)

NIDV 1.3.2016 30.11.2021 239 242 886,00 66 182 798,53 27,66 25 286,58

Systém podpory profesního 
rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

NIDV 1.1.2018 31.10.2022 348 415 000,00 12 254 675,27 3,52 0,00



Nová koncepce prezentace IPs

• Detailní informace o pokroku v realizaci za jednotlivá IPs jsou součástí 
podkladových materiálů 

• Prezentace jednotlivých IPs bude probíhat interaktivní formou ve foyer

» Zástupci projektů jsou zde pro Vás až do 16:30

71



Kontaktní osoby prezentovaných IPs
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Projekt Hlavní projektový manažer Email Webové stránky projektu

P-KAP Mgr. Ivo Jupa ivo.jupa@nuv.cz http://www.nuv.cz/p-kap

KIPR Mgr. Bc. Michal Jahn michal.jahn@nuv.cz http://www.nuv.cz/kipr

PPUČ Mgr. Petr Naske petr.naske@nuv.cz http://www.nuv.cz/projekty/ppuc

MOV
Ing. Martina 

Ondrouchová
martina.ondrouchov

a@nuv.cz
http://www.nuv.cz/projekty/mov

SRP
Mgr. Petr Valenta, 

Ph.D. 
valenta@nidv.cz

http://www.nidv.cz/projekty/aktualni-
projekty-esif/165-strategicke-rizeni-a-

planovani-veskolach-a-v-uzemich

SYPO Mgr. Jiří Nekola
nekola@nidv.cz

http://www.nidv.cz/projekty/aktualni-
projekty-esif/272-system-podpory-

profesniho-rozvoje-ucitelu-a-reditelu



Přehled prezentovaných IPs na dalším zasedání MV

• Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými 
lokalitami (IKV) – ÚV ČR

• Národní centrum pro elektronické informační zdroje - CzechELib – NTK

• Komplexní systém hodnocení (KSH) – ČŠI

• Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace 
Akčního plánu inkluzivního vzdělávání - metodická podpora (APIV A) –
NÚV

• Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) – NIDV
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Projekt ELI Beamlines
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Informace k přípravě nového programového období
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Nové programové období (2021-2027)

Září 2017: Východiska pozice ČR k
budoucnosti politiky soudržnosti po roce
2020 (MMR)

Národní koncepce realizace politiky
soudržnosti po roce 2020 – NKR (MMR)

Příprava a projednání rámcové pozice ČR
k návrhu Obecného nařízení a k návrhům
specifických nařízení a víceletému
finančnímu rámci
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Východiska pro přípravu programového
období ESIF po roce 2020 (MŠMT)

Příprava strategických dokumentů na
národní úrovni v gesci MŠMT



5 politických cílů:

• 1. Inteligentnější Evropa – inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace

• 2. Zelenější, nízkouhlíková Evropa

• 3. Propojenější Evropa –mobilita a regionální konektivita

• 4. Sociálnější Evropa – provádění evropského pilíře sociálních práv

• 5. Evropa bližší občanům – trvale udržitelný a integrovaný rozvoj 
městských, venkovských a  pobřežních oblastí prostřednictvím 
místních iniciativ
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Cíl: MŠMT jako řídicí orgán po roce 2020

• Spojení „policy“ a intervencí ESIF

• Kontinuita administrativní kapacity

• Využití zkušeností (včetně příjemců)

• Převzetí fungujícího nastavení 

• Zrychlení „rozjezdu“ čerpání (hrozící N+2)

78

Nové programové období (2021-2027)



Cíl: Zachování obdobných intervencí:

• Soulad nových „policy objectives“ se stávajícími tematickými cíli

• 1. inteligentnější Evropa

• 4. sociálnější Evropa

Cíl: Zachování obdobné výše alokace:

• Poměr intervencí do orientovaného výzkumu

• Poměr intervencí do vysokého školství

• Poměr intervencí do regionálního školství
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Nové programové období (2021-2027)

Podpora oblasti VaVaI:

• Orientovaný výzkum a interdisciplinarita

• Výzkumné aktivity s investicemi i bez investic

• Nová výstavba/dobudování pouze ve výjimečných a prioritních 
oblastech

• Rozvoj stávajících velkých výzkumných infrastruktur

• Vzdělávání, mobility, HR politika, brain-drain

• Podpora juniorních výzkumníků

• Komplementarity s 9. rámcovým programem

• Open science
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Nové programové období (2021-2027)

Podpora oblasti regionálního a vysokého školství:

• Rovný přístup ke vzdělávání

• Vyrovnávání sociálních/ekonomických a regionálních disparit

• Rozvoj kompetencí pro trh práce a pro dlouhodobé potřeby 
společnosti

• Rozvoj občanských kompetencí

• Podpora spolupráce škol se zaměstnavateli

• Zavádění nových metod výuky

• Podpora neformálního a zájmového vzdělávání
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Nové programové období (2021-2027)

Další kroky 

• Schválení NKR

• Schválení architektury nového období

• Zapracování specifických doporučení Rady

• Fact finding mission EC

• Další strategické dokumenty ČR

Monitorovací výbor bude pravidelně informován
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Projednání metodiky výběru operací
a hodnoticích kritérií pro výzvy:
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Výzkumné infrastruktury II
Podkladové materiály č. 2.1.1 až 2.1.6

84



Výzkumné infrastruktury (02_16_013)

Výzkumné infrastruktury – podpořeno 49 projektů s celkovou alokací 3,886 mld. Kč 

Evaluace výzvy Výzkumné infrastruktury – proběhla v dubnu-květnu 2018 

Rozdíly mezi výzvou Výzkumné infrastruktury (02_16_013) a výzvami Výzkumné 
infrastruktury II a Výzkumné e-infrastruktury 

• Podpora výzkumu – nově není → dopad do podporovaných aktivit, hodnoticích 
kritérií, výsledkových indikátorů (vznik nového indikátoru) 

• Podpora pouze modernizace a upgrade VI → dopad do způsobilosti žadatelů (jen 
s INV aktivitami) 

• Vyčlenění podpory pro e-infrastruktury → dopad na počet výzev 
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Výzkumné infrastruktury II 

Představení výzvy:

• Cílem této výzvy je podpořit upgrade a modernizaci výzkumných

infrastruktur financovaných z účelové podpory velkých výzkumných

infrastruktur v letech 2020-2022. Modernizované velké výzkumné

infrastruktury díky této podpoře budou následně moci poskytovat lepší

infrastrukturní podmínky pro výzkumné aktivity jejich uživatelů. Nicméně

podpora samotných výzkumných aktivit není předmětem této výzvy.
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Výzkumné infrastruktury II 
Alokace:

• 1 900 000 000 Kč

• Min. výše CZV na jeden projekt – neurčena 

• Max. výše CZV na jeden projekt: 

» Projekty s investičními náklady do 15 mil. Kč – maximální výše celkových
způsobilých výdajů se rovná součtu max. 100 % investičních nákladů
a nepřímých nákladů

» Projekty s investičními náklady od 15 mil. Kč včetně do 200 mil. Kč –
maximální výše celkových způsobilých výdajů se rovná součtu max. 90 %
investičních nákladů a nepřímých nákladů

» Projekty s investičními náklady 200 mil. Kč a více – maximální výše
celkových způsobilých výdajů se rovná součtu max. 80 % investičních
nákladů a nepřímých nákladů
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Výzkumné infrastruktury II 

Žadatelé:

• Organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce (2014/C 198/01), které
jsou velkou výzkumnou infrastrukturou, které mají nenulové investiční
požadavky (v této výzvě jsou nezpůsobilým žadatelem e-infrastruktury)

• Lze podat pouze jednu žádost o podporu za jednu velkou výzkumnou
infrastrukturu

Partnerství:

• Nepovinné

• Organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce, které jsou hostitelskou
nebo partnerskou institucí velké výzkumné infrastruktury
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Výzkumné infrastruktury II 

Cílová skupina:

• pracovníci výzkumných organizací 

• studenti vysokých škol

• výzkumní pracovníci v soukromém sektoru
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Výzkumné infrastruktury II 

Povinné aktivity:

Aktivita č. 1: Řízení projektu a realizační tým 

Aktivita č. 2: Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury v České
republice

• Materiální a technická modernizace velké výzkumné infrastruktury.

• Možnost realizovat stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů
a případně stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využití prostor v rámci
objektu v souladu s podporovanými aktivitami výzvy.

• Stavebními úpravami nesmí dojít ke změně účelu využívání předmětného
objektu.

• Při stavebních úpravách musí zůstat zachována zastavěná plocha objektu
a zároveň není možné navyšovat obestavěný prostor objektu za účelem
vybudování nových prostor v rámci předmětného objektu .
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Výzkumné infrastruktury II 

Volitelná aktivita:

Aktivita č. 3: In-kind příspěvek 

• Dodávka částí do výzkumných infrastruktur lokalizovaných v ostatních 
státech Evropské unie 
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Výzkumné infrastruktury II

Synergické/komplementární vazby

• Synergie – není 

• Komplementarita

• komplementární výzva k aktivitě MŠMT spočívající v poskytování
účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám (LM)
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Výzkumné infrastruktury II

Příprava výzvy

• Věcné nastavení výzvy bylo diskutováno s relevantním odborem MŠMT ,
aby došlo k plné komplementaritě s podporou VVI z národních prostředků

• Na PKP bylo diskutováno rozdělení alokace mezi výzvy Výzkumné
infrastruktury II a Výzkumné e-infrastruktury.

• Na PKP byly diskutovány stavební aktivity a jejich omezení a nepodpora
výzkumu ve výzvě a jejich promítnutí do konkrétní formulace textu.

• Na návrh ČKR byly do způsobilých výdajů zařazeny i náklady na přípravu
projektů.

• Na návrh ČKR a v souladu s výsledkem evaluace předchozí výzvy došlo
k navýšení 1. zálohové platby.
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Výzkumné infrastruktury II 

Metodika výběru operací včetně hodnoticích kritérií pro výzvu
– viz podkladové materiály

• Průběžná výzva, jednokolový model hodnocení

• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

• Věcné hodnocení

Uplatnění článku 70 Obecného nařízení
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Výzkumné e-infrastruktury
Podkladové materiály č. 2.2.1 až 2.2.6
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Výzkumné e-infrastruktury

Představení výzvy:

• Cílem této výzvy je podpořit upgrade a modernizaci výzkumných

infrastruktur financovaných z účelové podpory velkých výzkumných

infrastruktur v letech 2020-2022. Modernizované velké výzkumné

infrastruktury díky této podpoře budou následně moci poskytovat lepší

infrastrukturní podmínky pro výzkumné aktivity jejich uživatelů. Nicméně

podpora samotných výzkumných aktivit není předmětem této výzvy.
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Výzkumné e-infrastruktury

Alokace:

• 1 100 000 000 Kč

• Min. výše CZV na jeden projekt – neurčena 

• Max. výše CZV na jeden projekt – 1 100 000 000 Kč 
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Výzkumné e-infrastruktury

Žadatelé:

• Organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce (2014/C 198/01), které
jsou velkou výzkumnou infrastrukturou, konkrétně e-infrastrukturou, které
mají nenulové investiční požadavky (VVI, které nejsou e-infrastrukturami,
nejsou způsobilým žadatelem)

• Lze podpořit pouze jednu žádost o podporu. Předpokládá se spolupráce více
e-infrastruktur v rámci jedné žádosti.

Partnerství:

• Nepovinné

• Organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce, které jsou hostitelskou
nebo partnerskou institucí velké výzkumné infrastruktury, konkrétně
e-infrastruktury
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Výzkumné e-infrastruktury

Cílová skupina:

• pracovníci výzkumných organizací 

• studenti vysokých škol

• výzkumní pracovníci v soukromém sektoru
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Výzkumné e-infrastruktury

Povinné aktivity:

Aktivita č. 1: Řízení projektu a realizační tým 

Aktivita č. 2: Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury v České
republice

• Materiální a technická modernizace velké výzkumné infrastruktury.

• Možnost realizovat stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů
a případně stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využití prostor v rámci
objektu v souladu s podporovanými aktivitami výzvy.

• Stavebními úpravami nesmí dojít ke změně účelu využívání předmětného
objektu.

• Při stavebních úpravách musí zůstat zachována zastavěná plocha objektu
a zároveň není možné navyšovat obestavěný prostor objektu za účelem
vybudování nových prostor v rámci předmětného objektu .
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Výzkumné e-infrastruktury

Volitelná aktivita:

Aktivita č. 3: In-kind příspěvek 

• Dodávka částí do výzkumných infrastruktur lokalizovaných v ostatních
státech Evropské unie
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Výzkumné e-infrastruktury 

Synergické/komplementární vazby

• Synergie – není 

• Komplementarita

• komplementární výzva k aktivitě MŠMT spočívající v poskytování
účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám (LM)
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Výzkumné e-infrastruktury

Příprava výzvy    

• Shodné s přípravou výzvy Výzkumné infrastruktury II
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Výzkumné e-infrastruktury  

Metodika výběru operací včetně hodnoticích kritérií pro výzvu
– viz podkladové materiály

• Průběžná výzva, jednokolový model hodnocení

• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

• Věcné hodnocení

Uplatnění článku 70 Obecného nařízení
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Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II
Podkladové materiály č. 2.3.1 až 2.3.6
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Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj I 

• vyhlášena v listopadu 2016
• podpořeno 15 projektů
• evaluační šetření – květen 2018

Rozdíly RKV I a RKV II

• V RKV II proces získání ocenění „HR Award“ povinný pro organizace,
které nezahájily proces alespoň v 1 ze svých součástí (nediskriminace
řešitelů RKV I)

• Doplnění dílčích podaktivit u volitelné aktivity č. 5 Strategické
nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
a internacionalizace výzkumné organizace

• Rozšíření podaktivit u volitelné aktivity č. 6 Strategické nastavení
a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií o aktivity
nabízené ve výzvě č. 02_16_014 Budování expertních kapacit –
transfer technologií
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Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II 

Představení výzvy

Cílem této výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských,
výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti
strategického řízení výzkumu a vývoje a jeho nastavení v rámci výzkumné
organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky
a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.
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Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II 

Alokace výzvy: 1 100 000 000 Kč 

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč
• Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 70 000 000 Kč

Žadatelé:

• Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle
Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
(2014/C 198/01)

Partnerství:

• Partnerství není povinně vyžadováno

• Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle
Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
(2014/C 198/01)

• Střediska volného času dle § 111 zákona č. 561/2004 Sb.
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Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II 

Cílová skupina:

• pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol

• žáci základních a středních škol

• studenti vysokých škol, zájemci o studium na vysoké škole

• pracovníci center neformálního vzdělávání zaměřených na popularizaci
vědy
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Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II 

Podporované aktivity:

Aktivita č.1: Řízení projektu – povinná aktivita

Aktivita č. 2: Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu
s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“ – povinně volitelná aktivita

Aktivita č. 3: Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti
a řízení výzkumné organizace - volitelná aktivita

Aktivita č. 4: Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné
organizace - volitelná aktivita
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Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II 

Podporované aktivity:

Aktivita č. 5: Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce
ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace - volitelná
aktivita

Aktivita č. 6: Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce
a transferu technologií - volitelná aktivita

Aktivita č. 7: Strategické nastavení a rozvoj otevřeného přístupu k vědeckým
informacím - volitelná aktivita

Aktivita č. 8: Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje -
volitelná aktivita
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Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Synergické/komplementární vazby

Synergie: nerelevantní  

Komplementarity: 

komplementární výzva v rámci vazby výzkum a vývoj uvnitř OP VVV 
s PO1 SC 1.1, SC 1.2 a SC 1.4 
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Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Příprava výzvy

• Věcné nastavení výzvy bylo diskutováno s věcně příslušnou sekcí MŠMT

• Zohledněny výsledky evaluačního šetření výzvy RKV I a mapování absorpční
kapacity RKV II (květen – červen 2018), zejména:

- zařazení dalších požadovaných podaktivit vedoucích k naplnění
intervencí definovaných ve specifickém cíli 5, prioritní osy 2 OP VVV

- stanovení minimální a maximální délky projektu
- stanovení délky realizace projektu atd.

• Na PKP byly diskutovány veškeré nové podaktivity zařazené do výzvy
vč. úprav limitů rozpočtu – zástupci PKP se kladně vyjádřili k jejich
potřebnosti pro cílovou skupinu

• Na návrh ČRK byla upravena textace související s realizací povinně volitelné
aktivity č. 2 – proces získání ocenění „HR Award“
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Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II 

Metodika výběru operací včetně hodnoticích kritérií pro výzvu
– viz podkladové materiály

• Kolová výzva, jednokolový model hodnocení

• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

• Věcné hodnocení

Uplatnění článku 13 Nařízení o ESF

• Vzhledem k podporované aktivitě č. 5 - Strategické nastavení a rozvoj
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace
výzkumné organizace

114



Zpráva o plnění Evaluačního plánu OP VVV
Podkladové materiály č. 3.1.1 až 3.1.3
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Zpráva o plnění Evaluačního plánu OP VVV 
(09/2017-07/2018)

Evaluační aktivity

Průběžná evaluace implementace OP VVV
• 3. a 4. Průběžná zpráva

Evaluace publicity a komunikačních aktivit OP VVV 2017

Vyhodnocení pokrytí podporovaných aktivit PO1 a 2 výzvami OP VVV

Hodnocení vybraných výzev PO1 a PO2 OP VVV
• výzva Rozvoj kapacit pro VaV; Smart Akcelerátor; Výzkumné infrastruktury

a Teaming

Hodnocení Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP)

Evaluace individuálních projektů systémových OP VVV
• P-KAP; SRP; KIPR; IKV-ASZ; CzechElib; APIV A; APIV B; MOV; PPUČ; KSH;

SYPO
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Zpráva o plnění Evaluačního plánu OP VVV 
(09/2017-07/2018)

Evaluační aktivity

• Výsledková evaluace v PO3 (zaměření na Šablony MŠ a ZŠ I)

Využití doporučení z evaluací

Evaluační kapacita

Dostupnost evaluací

• Web OP VVV https://opvvv.msmt.cz/vice/evaluace-op-vvv

• MS2014+

• SFC2014
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Diskuse, různé
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Termín konání dalšího zasedání MV 

15. zasedání MV OP VVV 

13. prosince 2018

119


