
OP VVV podporuje 
regionální školství

Kdo jsme
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je jedním 
z tematických programů, ze kterých můžete čerpat 
finanční prostředky ze strukturálních a investičních fondů 
Evropské unie, a to až do roku 2023.

Jak vám můžeme usnadnit
společné vzdělávání?

Alokace OP VVV v období 
2014 – 2020
Celkem 2,8 mld. EUR

Prostřednictvím našich výzev můžeme podpořit i vás, 
a to formou projektů individuálních systémových 
a ostatních nebo formou zjednodušených projektů – 
šablon.

Kde získáte další informace?
opvvv.msmt.cz
www.msmt.cz
www.facebook.com/opvvv/
opvvv@msmt.cz

K výzvám
pořádáme semináře.

Zaregistrujte se
na našem

webu.

Prioritní osa 1
Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Prioritní osa 2
Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů
pro výzkum a vývoj

Prioritní osa 3
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Prioritní osa 4
Technická pomoc

POMÁHÁME POMÁHAT, UČIT A BÁDAT
VÍCE PENĚZ PRO ŠKOLY, VĚDU A VÝZKUM

http://opvvv.msmt.cz

Zaměření
OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění 
podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání 
a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného 
přístupu ke vzdělávání, a to na všech stupních vzdělávání 
počínaje mateřskými školami.

Harmonogram výzev je 
k dispozici na webu
opvvv.msmt.cz, v záložce 
Výzvy.

€ 96 865 960
€ 1 006 013 636

€ 765 904 796

€ 889 277 718
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OP VVV podporuje
regionální školství

MATEŘSKÁ ŠKOLA   •   ZÁKLADNÍ ŠKOLA

STŘEDNÍ ŠKOLA   •   VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Předškolní vzdělávání

• podpora práce s dvouletými (chůva v mateřské škole)

• usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školu

• prevence logopedických vad

• podpora kreativity a podnikavosti

• kariérové poradenství

• zapojení odborníků do výuky

• spolupráce škol se zaměstnavateli

• odborný cizí jazyk
Zvyšování kompetencí

• rozvoj klíčových kompetencí

• vzdělávání pedagogických pracovníků

• rozvoj kritického myšlení

• sdílení zkušeností pedagogů

Příprava na zaměstnání

• podpora zájmového vzdělávání

• kluby deskových her a zábavné logiky

• čtenářské kluby

• podpora základního uměleckého vzdělávání

• spolupráce škol, knihoven a muzeí

Propojení formálního
a neformálního vzdělávání

• zkvalitnění vzdělávání pro děti a žáky ohrožené 
neúspěchem

• společné vzdělávání

• rozvíjení manuální zručnosti dětí a žáků

• inovace vyššího odborného vzdělávání

• polytechnické vzdělávání

• rozvoj cizojazyčných a sociálních kompetencí

Co podporujeme

Podpora potenciálu každého jednotlivého 
dítěte či žáka a rozvoj jeho kompetencí.

Základní cíl


