Jaký je aktuální stav OP VVV?

► V roce 2016 bylo vyhlášeno 23 výzev pro předkládání
žádostí o podporu za více než 40 miliard korun.
► Od schválení operačního programu v roce 2015
vyhlásilo MŠMT celkem 31 výzev za téměř 53 miliard
korun, tj. 70 % finančních prostředků OP VVV.

Kolik projektů v OP VVV se již realizuje?
► Ve fázi realizace je celkem
miliard korun.
► 1150 projektů ve výši 2,6
přidělenou dotaci a v blízké
realizace.
► Další stovky projektů se
hodnocení.
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Jaké projekty byly podpořeny?
► Fázované projekty Udržitelná energetika
(SUSEN)
a
ELI:
EXTREME
LIGHT
INFRASTRUCTURE
► Další vědeckovýzkumné projekty, např.
excelentní výzkumné týmy, strategické řízení
výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni
nebo tzv. Smart Akcelerátor, usilující o rozvoj
inovačního prostředí v jednotlivých krajích
► Projekty zaměřené na rovný přístup ke
kvalitnímu
předškolnímu,
primárnímu
a
sekundárnímu
vzdělávání,
např.
zjednodušené
projekty
mateřských
a základních škol podávané formou tzv. šablon

Celkové finanční
Finanční objem
prostředky v OP VVV dosud vyhlášených
výzev

Finanční objem
podpořených
projektů

Jaké výzvy se plánují pro rok 2017?
► V roce 2017 plánuje MŠMT z OP VVV vyhlásit dalších
12 výzev pro předkládání žádostí o podporu, které
budou zaměřeny na výzkum, vývoj, vysoké
i regionální školství.
► Aktuálně je stále možné podávat žádosti
o podporu do 15 výzev, včetně šablon pro mateřské,
základní, střední i vyšší odborné školy.

Kde byly poskytovány informace
o OP VVV?
► Zástupci MŠMT poskytovali informace
o vyhlášených výzvách, administraci šablon
nebo všeobecné informace o OP VVV
na několika veletrzích a konferencích (např.
Gaudeamus, Schola Pragensis, Konference
Řízení školy).
► Byla publikována 4 čísla Newsletteru OP VVV a
11 informačních letáků se základními údaji
o vyhlášených výzvách.
► Pro žadatele bylo zorganizováno téměř
80 informačních seminářů po celé České
republice.
► Pro příjemce se uskutečnilo 15 seminářů
informačních seminářů.

Mediální kampaň OP VVV
POMÁHÁME POMÁHAT, UČIT A BÁDAT
► Byla spuštěna mediální kampaň OP VVV:

Jaké byly další aktivity OP VVV v roce 2016?
► Celkem 25krát zasedaly přezkumné komise, které
posuzovaly připomínky žadatelů podané
k podkladům ŘO OP VVV v procesu schvalování
projektů.
► Uskutečnila se čtyři zasedání Monitorovacího
výboru OP VVV, kde byla projednána strategická
témata jako např. výběrová a hodnoticí kritéria
výzev, činnost Plánovací komise programu,
Strategický realizační plán, Roční komunikační
plán, Charty individuálních systémových projektů
nebo audit designace.
► OP VVV uspěl v auditu designace, ve kterém
Auditní orgán Ministerstva financí prověřoval
správné nastavení řídicího a kontrolního systému
operačního programu a dodržování designačních
kritérií.

Kde nalézt další informace o OP VVV?
Tisková zpráva: http://www.msmt.cz/strukturalnifondy-1/ruzne

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

formou tištěné inzerce od dubna do června
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Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

2016 do konce roku 2018.

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz; www.msmt.cz
E-mail: opvvv@msmt.cz
Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/

