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Co je OP VVV
• OP VVV je víceletým tematickým programem
v gesci MŠMT, který navazuje na OP VK a OP
VaVpI.
• Nově budou moci žádat o podporu i organizace
sídlící na území hlavního města Prahy, kde působí
cca 70 % vzdělávacích zařízení ČR.
• Klíčovým principem je rozvoj lidských zdrojů
pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné
společnosti

Změny v novém programovacím období
• EK získala z minulého programovacího období dojem, že se
jednotlivé podané projekty v rámci jedné instituce příliš
překrývají a bude usilovat o vyšší efektivitu.
• Vznikne tlak na to, aby vznikaly projekty, které zapojí více
fakult napříč univerzitou a více různých typů aktivit.
• Samotné rekonstrukce objektů nebude zřejmě možné
podat bez napojení na modernizaci stávající infrastruktury
pro zajištění výuky spojené s VaV, rozsáhlejší infrastrukturní
projekty budou umožněny pouze v Praze.
• Samostatné projekty jednotlivých fakult budou mít
pravděpodobně menší šanci na získání podpory, než
v předešlém programovacím období.

Zaměření OP VVV
• Oblasti intervencí OP VVV zahrnují:
a) Podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání.
b) Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce.
c) Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos
pro společnost.

• Program bude otevřen pro:
– vysoké školy a univerzity (PO 1, 2, 3),
– výzkumné instituce a pracoviště (PO 1, 2).

Prioritní osy
PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
• Investiční priorita - Posilování výzkumné a inovační infrastruktury
a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora
odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem
celoevropského zájmu.
• Specifický cíl 1 - Posílit excelenci ve výzkumu
• Specifický cíl 2 - Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost
• Některé příklady podporovaných aktivit:
– Dobudování, upgrade a doplnění výzkumného zařízení pro strategicky
významné infrastruktury VaV a výzkumná centra.
– Budování nové či zásadní modernizace stávající infrastruktury VaV
a výzkumných center v Praze.
– Rozvoj kapacit výzkumných týmů, včetně zajištění kvalitního technického
personálu, získávání špičkových domácích i zahraničních výzkumníků,
kvalitních začínajících výzkumníků a odborníků z aplikační sféry.

Prioritní osy
PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
•

•

•
•

•
•
•

Investiční priorita 1 - Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu
a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila
účast a úroveň dosaženého vzdělání.
Investiční priorita 2- Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné
přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a odbornou přípravu.
Specifický cíl 1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance
pro potřeby trhu práce
Specifický cíl 2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami
a ze socioekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení
studijní neúspěšnosti
Specifický cíl 3 - Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast,
zejména v rámci dospělé populace
Specifický cíl 4 - Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality
a strategického řízení vysokých škol
Specifický cíl 5 - Zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských
zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

Prioritní osy
PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a
vývoj
• Některé příklady podporovaných aktivit:
– Zkvalitnění výuky na VŠ - Podpůrné aktivity pro zkvalitnění vzdělávací činnosti
na VŠ
– Podpora rozvoje studijních programů/oborů orientovaných prakticky/profesně,
podpora spolupráce mezi VŠ a subjekty aplikační sféry, podpora podnikavosti
studentů, podpora výuky tzv. soft skills dovedností
– Rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního prostředí na VŠ
– Opatření k podpoře studentů se specifickými potřebami (SP)
a ze socioekonomicky znevýhodněných skupin
– Vytvoření či modernizace výzkumně orientovaných studijních programů/oborů
– Posilování mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektoru
do veřejného výzkumu) i mezinárodní mobility výzkumníků

Harmonogram přípravných prací
OP VVV
Období

Aktivita

červenec 2014

odsouhlasení materiálu ve vládě

září 2014

ukončení jednání s EK

říjen – prosinec 2014

příprava výzvy

Q1/2015

vyhlášení výzvy

Další kroky
•

duben 2014
Zajištění poolu projektů a stanovení rozsahu podpory ze strany RUK.
o anotace projektů

•

duben/ květen 2014
o jednání na jednotlivých fakultách,
o konzultace k projektovým záměrům a k potřebné podpoře

•

květen / červen 2014
o
další informační seminář

•

září – prosinec 2014
o
workshopy (před vyhlášením výzvy) na téma přípravy projektového záměru – pro méně
zkušené
o
workshopy (po vyhlášení výzvy) na téma přípravy konkrétních projektových žádostí

•

Kontaktní osoby:
– Jiří Valach,
– Alena Ujhelyiová.

• Děkuji za pozornost.
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