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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

VYHLAŠUJE
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí.
Na základě tohoto dokumentu budou moci vzdělávací a výzkumné instituce v ČR čerpat v
letech 2007-13 prostředky z Evropského sociálního fondu (dále ESF) v oblasti vzdělávání a
školství.
Na co bude program zaměřen?
OP VK svým zaměřením pokrývá koncept celoživotního učení a je zaměřen nejen na
modernizaci počátečního vzdělávání ve školách, ale i na podporu a dostupnost dalšího
vzdělávání pro ty, kteří pociťují potřebu a nutnost doplňovat si v průběhu profesní kariéry
svoji dosavadní kvalifikaci.
Hlavním cílem programu je pak rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení
konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního (včetně
terciárního) a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního
učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Níže jsou uvedeny prioritní osy programu a oblasti podpory, na něž se program zaměří,
včetně výčtu možných příjemců podpory pro dané prioritní osy:
•

Prioritní osa č. 1- Počáteční vzdělávání
o Oblasti podpory:
1.1
Zvyšování kvality ve vzdělávání
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
1.2
vzdělávacími potřebami
1.3
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Příjemci podpory:








ústřední orgány státní správy
přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy
kraje, města a obce
školy a školská zařízení
vysoké školy zřízené na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách,
sdružení asociace škol
nestátní neziskové organizace




profesní organizace zaměstnavatelů
profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a
oborové
 zaměstnavatelé
 organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
 další organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže
Příjemci musí mít právní subjektivitu, nebo musí být organizační složkou státu.
•

Prioritní osa č. 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
o Oblasti podpory:
2.1
2.2
2.3
2.4

Vyšší odborné vzdělávání
Vysokoškolské vzdělávání
Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Partnerství a sítě

Příjemci podpory:





přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy
kraje, města a obce
školy a školská zařízení
vysoké školy zřízené na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách,
 vyšší odborné školy
 sdružení asociace škol
 instituce vědy a výzkumu
 vývojová a inovační centra
 nestátní neziskové organizace
 zdravotnická zařízení
 profesní organizace zaměstnavatelů, zaměstnavatelé
 odborové, zaměstnanecké a oborové profesní organizace
 organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
Příjemci musí mít právní subjektivitu, nebo musí být organizační složkou státu.
•

Prioritní osa 3 - Další vzdělávání
o Oblasti podpory:
3.1
3.2

Individuální další vzdělávání
Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Příjemci podpory:








ústřední orgány státní správy
přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy
kraje
školy a školská zařízení
instituce terciárního vzdělávání
instituce, poskytující poradenství pro oblast dalšího vzdělávání
nestátní neziskové organizace
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•

zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců,
podnikatelů
organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
města a obce

Prioritní osa č. 4a: Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence)
Prioritní osa č. 4b: Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost)
o Oblasti podpory:
4.1
4.2

Systémový rámec počátečního vzdělávání
Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve
výzkumu a vývoji
4.3
Systémový rámec dalšího vzdělávání

Příjemci podpory:


ústřední orgány státní správy

Finanční rámec OP VK:
Na financování OP VK je celkově určena částka 2 151,4 mil.€ (cca 60,240 mld. Kč), přičemž
85 % tvoří zdroje EU (ESF) a 15 % národní zdroje ze státního rozpočtu (z rozpočtu MŠMT).
Finanční tabulka OP VK podle prioritních os (v €):
Typy projektů, na něž je možné získat podporu:
Číslo
prioritní
osy

Název prioritní
osy

Fond/míra
spolufinancování vztahována
k

Indikativní rozdělení národních
zdrojů

Příspěvek
Společenství

Národní zdroje

a

b(=c+d)

Národní veřejné
zdroje

Národní
soukromé
zdroje

Celkové zdroje

Míra
spolufinancování

c

d

d=a+b

e=a/d

1

Počáteční
vzdělávání

ESF/veřejné/Kon
vergence

612 077 738

108 013 719

108 013 719

720 091 457

85%

2

Terciární
vzdělávání, VaV

ESF/veřejné/Kon
vergence

626 536 268

110 565 224

110 565 224

737 101 492

85%

3

Další vzdělávání

ESF/veřejné/Kon
vergence

289 895 324

51 157 998

51 157 998

341 053 322

85%

4a

Systémový
rámec
celoživotního
učení
(Konvergence)

ESF/veřejné/Kon
vergence

210 862 611

37 211 049

37 211 049

248 073 660

85%

ESF/veřejné/RK
aZ

16 220 201

2 862 388

2 862 388

19 082 589

85%

5a

Systémový
rámec
celoživotního
učení (RKaZ)
Technická
pomoc
(Konvergence)

ESF/veřejné/Kon
vergence

72 473 831

12 789 500

12 789 500

85 263 331

85%

5b

Technická
pomoc (RKaZ)

ESF/veřejné/RK
aZ

648 808

114 496

114 496

763 304

85%

Celkem

1 828 714 781

322 714 374

322 714 374

2 151 429 155

85%

Z toho: Cíl Konvergence
Cíl Regionální konkurenceschopnost a
zaměstnanost

1 811 845 772

319 737 490

319 737 490

2 131 583 262

85,0%

16 869 009

2 976 884

2 976 884

19 845 893

85,0%

4b
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V rámci OP VK je možné realizovat následující typy projektů:
Globální grant (GG)
GG je jedním ze způsobů implementace programu, resp. typem projektu, který v sobě
zahrnuje množství akcí (tzv. grantových projektů). Vyhlašovatelem a správcem GG je kraj.
Předkladatelé grantových projektů jsou odpovědní kraji za dodržení všech podmínek a
pravidel GG a souvisejících právních předpisů. GG je realizován na území příslušného kraje.
GG se realizují v rámci části Prioritní osy 1 a části Prioritní osy 3.
Individuální projekty (IP)
Individuálním projektem je ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat
dotaci v rámci OP VK. IP je realizován na celostátní, resp. nadregionální úrovni, nebo na
regionální úrovni (např. v případě Prioritní osy 2 nebo v případě projektů systémového
charakteru v prioritní ose 1 a 2, které připraví kraj pro své území).
IP mohou být dle své povahy a zaměření:
a) národní - příjemcem je MŠMT
b) ostatní - příjemcem jsou kraje, obce, školy, NNO či další subjekty specifikované
v jednotlivých výzvách.
IP se realizují v rámci všech prioritních os 1, 2, 3, 4a, 4b.
Grantové projekty (GP)
Ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat dotaci v rámci GG. Projekt
je realizován na území příslušného kraje. V případě Prioritní osy 1 je GP zaměřen jen na
cílovou skupinu spadající do tohoto území.
GP se realizují v rámci části Prioritní osy 1 a části Prioritní osy 3.
Kritéria pro výběr projektů:
Hlavní kritéria formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti
• kontrola úplnosti a správnosti údajů v projektu;
• dodržení vazeb na příslušné prioritní osy a oblasti podpory programu;
• oprávněnost žadatele a činností;
• způsobilé výdaje;
• přiměřenost a správnost rozpočtu
Věcná kritéria
• Zdůvodnění projektu (zdůvodnění záměru, přínos pro cílovou skupinu)
• Cílová skupina (přiměřenost cílové skupiny a zapojení cílových skupin)
• Realizace projektu (klíčové aktivity a stadia realizace, připravenost projektu na
možná rizika, předchozí zkušenosti s řízením obdobných projektů, publicita,
udržitelnost projektu)
• Finanční řízení (přiměřenost rozpočtu, vzhledem k cílům a obsahu projektu,
provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami, nastavení vnitřního kontrolního
systému)
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• Výsledky a výstupy (kvantifikace a zajištění výsledků a výstupů, monitorování
projektu)
• Horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj)
• Specifické požadavky (subkritéria 1-5)
Přesný výčet kritérií bude uveden v Příručce pro žadatele, resp. v rámci výzev.
Obecné podmínky pro předložení žádosti o finanční podporu:
Žádosti týkající se individuálních projektů (IP) nebo grantových projektů (GP) musí být
předloženy ve formě webové žádosti (projektové žádosti) v programu Benefit7 včetně
povinných příloh on-line (tzn. žadatel předá on-line vyplněný GP nebo IP z aplikace Benefit7
do aplikace Monit7+). Žádost se předkládá on-line a ve výzvou požadovaném počtu též
v listinné podobě (1x originál) včetně požadovaných příloh uvedených ve výzvě.
Žádosti je nutné doručit na adresu ZS/ŘO uvedenou ve výzvě k předkládání žádostí.
Další informace a kontakty:
Podrobné informace týkající se přípravy a realizace programu, případně plánovaných výzev a
dalších akcí je možné nalézt na webových stránkách www.msmt.cz a částečně i na centrálních
webových stránkách pro čerpání prostředků z ESF v ČR www.esfcr.cz . Případné dotazy je
možné zaslat na emailovou adresu opvzdelavani@msmt.cz .
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