Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Harmonogram výzev na rok 2017

Identifikační číslo zprávy: 1
Sledované období od: 1. 1. 2017
Sledované období do: 31. 12. 2017

Verze draft 05

1

Prioritní osa 1

Název zrcadlové synergické výzvy

Číslo zrcadlové synergické výzvy

Program
OP PIK SC 1.2
OP PIK SC 1.2;
OP VVV SC 2.5
OP PIK SC 1.2;
OP VVV SC 2.5

OP PIK SC 1.2

Identifikace a název vazby
Synergie
Výzkum a vývoj
Synergie
Výzkum a vývoj
Komplementarita Výzkum a vývoj
Kompl. uvnitř OP VVV – Výzkum a vývoj

Popis synergie/ komplementarity

Výzvy z hlediska posloupnosti
synergické vazby

Synergie plánované výzvy
Ano
Ano

Komplementarita plánované výzvy
Ne
Ne

Území
(místo dopadu)

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), další
subjekty provádějící výzkum

Spolupráce
mezi
výzkumnými
organizacemi a aplikační sférou
(včetně podniků) je komplementární
k SC 1.2 OP PIK (účinnost spolupráce
ve výzkumu, vývoji a inovacích).
Nastavení a zejména praktická
realizace spolupráce dle nastavené
strategie je komplementární se SC
2.5 OP VVV, který mj. podporuje
zvýšení
kvality
a
efektivity
strategického řízení výzkumných
organizací.
Spolupráce
mezi
výzkumnými
organizacemi a aplikační sférou
(včetně podniků) je komplementární
k SC 1.2 OP PIK (účinnost spolupráce
ve výzkumu, vývoji a inovacích).
Nastavení a zejména praktická
realizace spolupráce dle nastavené
strategie je komplementární se SC
2.5 OP VVV, který mj. podporuje
zvýšení
kvality
a
efektivity
strategického řízení výzkumných
organizací.

Komplementarita Výzkum a vývoj
Kompl. uvnitř OP VVV – Výzkum a vývoj

Pracovníci
výzkumných
organizací, studenti vysokých
škol, výzkumní pracovníci
v
soukromém
sektoru,
pracovníci veřejné správy
v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací, pracovníci veřejné
správy
(státní
správy
a samosprávy)

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), další
subjekty provádějící výzkum

Ne

Příprava
a
realizace
projektů
dlouhodobé
mezioborové spolupráce
výzkumných
organizací
s aplikační sférou v rámci
společně realizovaného
výzkumu.

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),

Projekty OP VVV budou podporovat
před-aplikační fázi výzkumu, na ně
budou
synergicky
navazovat
projekty OP PIK ve specifickém cíli
1.2, jehož cílem je zvýšit intenzitu a
účinnost spolupráce ve výzkumu,
vývoji a inovacích.

Ne

Pracovníci
výzkumných
organizací, studenti vysokých
škol, výzkumní pracovníci
v
soukromém
sektoru,
pracovníci veřejné správy
v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací, pracovníci veřejné
správy
(státní
správy
a samosprávy)

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),

Projekty OP VVV budou podporovat
před-aplikační fázi výzkumu, na ně
budou
synergicky
navazovat
projekty OP PIK ve specifickém cíli
1.2, jehož cílem je zvýšit intenzitu a
účinnost spolupráce ve výzkumu,
vývoji a inovacích.

Ano

Příprava
a
realizace
projektů
dlouhodobé
mezioborové spolupráce
výzkumných
organizací
s aplikační sférou v rámci
společně realizovaného
výzkumu.

Typy příjemců

Ano

Realizace
výzkumných Pracovníci
výzkumných
projektů v před-aplikační organizací, studenti vysokých
fázi
škol

Celá ČR včetně Prahy

Realizace
výzkumných Pracovníci
výzkumných
projektů v před-aplikační organizací, studenti vysokých
fázi
škol

území ITI

Cílové skupiny

Celá ČR včetně Prahy

Podporované aktivity

Synergie a komplementarita výzvy

území ITI

15. 11. 2017

20. 6. 2017

20. 6. 2017

Plánované datum ukončení příjmu
žádostí o podporu

Zacílení výzvy

15. 11. 2017

Plánované datum zahájení příjmu
žádostí o podporu
2. 2. 2017
10. 2. 2017
11. 7. 2017
11. 7. 2017

Plánované datum vyhlášení výzvy
2. 2. 2017
10. 2. 2017
11. 7. 2017
11. 7. 2017

19. 1. 2017
19. 1. 2017
19. 1. 2017

Model hodnocení
Jednokolové
Jednokolové
Jednokolové
Jednokolové

Z toho národní
spolufinancování

Z toho příspěvek Unie

Celková alokace
700 000 000 Kč
1 577 823 530 Kč
1 100 000 000 Kč
1 060 176 470 Kč

Druh výzvy
Kolová
Kolová
Kolová
Kolová

Specifický cíl
SC2

Investiční priorita

Prioritní osa
PO1

IP1
IP1

SC2
SC2
SC2

Dlouhodobá mezisektorová
spolupráce pro ITI

IP1

Dlouhodobá mezisektorová
spolupráce

IP1

Předaplikační výzkum pro
ITI

PO1

Předaplikační výzkum

PO1

Název výzvy

PO1

02_17_049

02_16_026

02_17_048

02_16_025

Číslo výzvy

Alokace plánové
výzvy (podpora)

Plánované datum vyhlášení Avíza o
parametrech výzvy

Základní plánované údaje o výzvě

19. 1. 2017

Identifikace výzvy
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Program

Komplementarita
Výzkum a vývoj

Horizon 2020

Název zrcadlové synergické výzvy

Identifikace a název vazby

Projekty
OP
VVV
budou
komplementárně
podporovat
projekty, které úspěšně prošly do 2.
fáze Teamingu v H2020

Číslo zrcadlové synergické výzvy

Popis synergie/ komplementarity

Výzvy z hlediska posloupnosti
synergické vazby

Synergie plánované výzvy

Komplementarita plánované výzvy

Subjekty splňující definici organizace pro
výzkum a šíření znalostí dle bodu ee) odst. 15
Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C
198/01), které podaly projekt do výzvy
WIDESPREAD-04-2017 a byly uvedeny jako
„Coordinator“ v seznamu projektů k
financování ve Fázi 1 („Projects to be funded
under Phase 1 of the Horizon 2020 Teaming
call“); a subjekty, které podaly projekt
do výzvy WIDESPREAD-2014-1 TEAMING
a byly uvedeny jako „Coordinator in country“
v seznamu projektů k financování ve Fázi 1
(„Projects to be funded under Phase 1 of the
Horizon 2020 Teaming call“) a zároveň podaly
projekt do výzvy WIDESPREAD-01-2016-2017:
Teaming Phase 2 a zároveň nebyly
financovány z této výzvy ani z výzvy OP VVV
Teaming.

Ne

Dobudování, modernizace
a upgrade infrastruktury,
aktivity pro implementaci Pracovníci
výzkumných
modernizace (upgradu) organizací, studenti vysokých
centra/center excelence škol
zvyšující
jeho/jejich
vědecké schopnosti

Typy příjemců

Ano

Cílové skupiny

Území
(místo dopadu)

Podporované aktivity

Synergie a komplementarita výzvy

Celá ČR včetně Prahy

Plánované datum ukončení příjmu
žádostí o podporu

Zacílení výzvy

Listopad 2018

Plánované datum zahájení příjmu
žádostí o podporu
Listopad 2017

Plánované datum vyhlášení výzvy
Listopad 2017

Model hodnocení
Dvoukolové

Z toho národní
spolufinancování

Z toho příspěvek Unie

Celková alokace
900 000 000 Kč

Druh výzvy
Průběžná

Specifický cíl
SC1

Investiční priorita
IP1

Teaming II

Prioritní osa

Název výzvy

PO1

02_17_043

Číslo výzvy

Alokace plánové
výzvy (podpora)

Plánované datum vyhlášení Avíza o
parametrech výzvy

Základní plánované údaje o výzvě

Říjen 2017

Identifikace výzvy
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Prioritní osa 2

Název zrcadlové synergické výzvy

Číslo zrcadlové synergické výzvy

Program
Horizon 2020

OP VVV

Identifikace a název vazby

OP VVV

Předpokládá se financování „no
money“ projektů z programu MSCA
(Individual fellowships);

Výzkum a vývoj uvnitř OP VVV

Mobility výzkumných pracovníků
povedou ke zvýšení kvality lidských
zdrojů ve VaV, podpoří intervence
v PO1 OP VVV.

Horizon 2020- MSCA- IF

Popis synergie

Vzdělávání uvnitř OP VVV

Výzvy z hlediska posloupnosti synergické
vazby

Ne
Ne

Synergie plánované výzvy

Ano

Vysoké školy podle zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění
dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

Ne

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)

Ano

Komplementarita plánované výzvy

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)

Ano

Území
(místo dopadu)

Studenti vysokých škol,
Podpora studijního prostředí na vysokých
akademičtí a ostatní
školách. Modernizace vybavení s přímým
pracovníci
vysokých
dopadem na studijní prostředí.
škol

Celá ČR
včetně Prahy

Podpora projektů kladně hodnocených
v Horizont 2020- MSCA- Individual Pracovníci výzkumných
Fellowships, které nemohly být z důvodu organizací
nedostatku financí podpořeny a dostaly se na
seznam „no money“ projektů.

Typy příjemců

Celá ČR
včetně Prahy

Podpora mezinárodní mobility výzkumných
pracovníků; pobyty výzkumných pracovníků Pracovníci výzkumných
v zahraničních VO (v rámci i mimo EU);
organizací, studenti VŠ
pobyty zahraničních výzkumných pracovníků
v českých VO.

Synergie a komplementarita výzvy

Celá ČR
včetně Prahy

Cílové skupiny

1. 12. 2017

Podporované aktivity

1. 12. 2017

Plánované datum ukončení příjmu
žádostí o podporu

Zacílení výzvy

Leden 2018

Plánované datum zahájení příjmu
žádostí o podporu
4. 7. 2017
Listopad 2017

30. 6. 2017

Plánované datum vyhlášení výzvy
30. 6. 2017
4. 7. 2017
Listopad 2017

15. 6. 2017
15. 6. 2017

Model hodnocení
Jednokolové
Jednokolové
Jednokolové

Z toho národní
spolufinancování

Z toho příspěvek Unie

Celková alokace
500 000 000 Kč
2 200 000 000

1 500 000 000 Kč

Druh výzvy
Průběžná
Průběžná
Průběžná

Specifický cíl
SC5
SC5
SC1

Investiční priorita
IP1
IP1
IP2

Prioritní osa

Podpora rozvoje
studijního
prostředí na VŠ

PO2

02_17_050

Mezinárodní
mobilita
výzkumných
pracovníků –
MSCA - IF

PO2

02_16_027

Mezinárodní
mobilita
výzkumných
pracovníků

PO2

Číslo výzvy

Název výzvy

02_17_044

Alokace plánové
výzvy (podpora)

plánované datum vyhlášení Avíza o
parametrech výzvy

Základní plánované údaje o výzvě

Říjen 2017

Identifikace výzvy
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Prioritní osa 3

Program
OPZ - SC 1.3.1, IROP - SC 2.4,
OP PPR - SC 4.2
IROP SC 2.4- OP PPR SC4.1

Číslo zrcadlové synergické
výzvy
Název zrcadlové synergické výzvy

Identifikace a název vazby
Odborné, technické a další vzdělávání
Vzdělávání a celoživotní učení

Výzvy z hlediska posloupnosti
synergické vazby
Popis synergie

Vzdělávání a CŽU

OSS a jejich PO, VŠ,
územní
samosprávné celky
a jejich PO,
svazky obcí,
školy
a školská zařízení,
soukromoprávní
subjekty vykonávající
veřejně prospěšnou
činnost, právnické
osoby
zaměřené
na
výuku
CJ,
odborové
svazy
a
svazy
zaměstnavatelů,
právnické
osoby,
jejichž činnost je pod
dohledem
Rady
pro RaT vysílání.

Synergie plánované výzvy
Ne
Ne

Zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka v oborech VOV
s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů
využitelných pro výuku odborného cizího jazyka; zvyšování kvality
odborného vzdělávání v oborech VOV s důrazem na tvorbu
a využití otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku Pedagogičtí pracovníci VOŠ, studenti VOŠ
odborných předmětů pro danou odbornou oblast; modernizace
metod hodnocení studentů VOŠ; inovace odborné praxe na VOV;
rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ; Analýza role VOV a návrh
koncepce VOV ve školském systému České republiky.

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení,
pracovníci a dobrovolní pracovníci ve vzdělávání,
pracující s dětmi a mládeží, děti, žáci a studenti, rodiče
a veřejnost

Komplementarita plánované výzvy

Ne

20. 12. 2017

Povinné téma:
Implementace plánovaných aktivit k naplnění povinných témat
krajských akčních plánů – projekty budou muset řešit min. témata
Matematická a čtenářská gramotnost a polytechnika.
Volitelná témata:
Implementace plánovaných aktivit k naplnění nepovinných témat
krajských akčních plánů
Školská inkluzívní koncepce kraje
Včasné plánování a podpora žáků se SVP při přechodu ze školy do
zaměstnání (APIV, opatření C4)

Typy příjemců

Ano

VOŠ

Území
(místo dopadu)

Kraje

a mládeže, studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci).

14. 9. 2017

12. 6. 2017
11. 4. 2017

12. 6. 2017
11. 4. 2017

1. 6. 2017
24. 3. 2017

Jednokolové
Jednokolové

1 750 000 000 Kč
250 000 000

Průběžná
Kolová

IP1 - SC5
SC 5

TC10
IP1
TC 10
IP 1

VOŠ

PO3

Implementace
krajských akčních
plánů I

PO 3

02_16_041

02_16_034

Podporovány budou koncepční projekty a tematická partnerství
a sítě. Bude se jednat o takové projekty, jejichž výstupy bude
možné využít zejména do vlny šablon pro MŠ, ZŠ a SŠ cca v roce
2020.

Ano

6.

Děti MŠ a žáci ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci škol
a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických
pracovníků, pracovníci ve vzdělávání, pracovníci
a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti
vzdělávání nebo asistenčních službách a v oblasti
neformálního
a
zájmového
vzdělávání
dětí

Ne

4.
5.

Formativní hodnocení
Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků
Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj
klíčových kompetencí
Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání
Podpora učitelů cizího jazyka - proškolení učitelů pro výuku
odborného cizího jazyka
Kompetence pro demokratickou kulturu

Celá ČR
včetně Prahy

29. 9. 2017

20. 6. 2017

20. 6. 2017

5. 6. 2017

Jednokolové

700 000 000 Kč

Kolová

SC2, SC3

TC10 IP1

Budování kapacit
pro rozvoj škol II

PO3

02_16_032

1.
2.
3.

Cílové skupiny

Celá ČR
včetně Prahy

Podporované aktivity

Synergie a komplementarita výzvy

Celá ČR
včetně Prahy

Zacílení výzvy
Plánované datum ukončení příjmu
žádostí o podporu

Plánované datum zahájení příjmu
žádostí o podporu

Plánované datum vyhlášení výzvy

Model hodnocení

Z toho národní
spolufinancování

Z toho příspěvek Unie

Celková alokace

Druh výzvy

Specifický cíl

Alokace plánové
výzvy (podpora)

plánované datum vyhlášení Avíza o
parametrech výzvy

Základní plánované údaje o výzvě

Investiční priorita / prioritní oblast /
specifický cíl (ENRF)

Název výzvy

Prioritní osa / priorita Unie

Číslo výzvy

Identifikace výzvy

5

Příspěvkové
organizace zřízené
MŠMT

Číslo zrcadlové synergické
výzvy
Název zrcadlové synergické výzvy

Program
OPZ- SC2.1. IROP - SC 2.4 OP PPR -SC3.3
IROP SC 2.4
OP PPR SC4.1, 4.2

Identifikace a název vazby
Sociální začleňování a boj s chudobou

Výzvy z hlediska posloupnosti
synergické vazby
Popis synergie

Synergie plánované výzvy
Ne
Ne

Obce, dobrovolné
svazky obcí, MAS

Ne

Podpora profesního růstu pedagogických pracovníků

Ano

Pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a
školských zařízení, studenti vysokých škol - budoucí
pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci veřejné správy a
zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice, veřejnost

Obce, svazky obcí,
sdružení obcí, kraje
včetně hl. m. Prahy

Ano

Podpora přípravy, realizace a vyhodnocování místních akčních
plánů rozvoje vzdělávání (MAP), které jsou nástrojem Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení,
implementace vybraných specifických opatření Operačního pracovníci a dobrovolní pracovníci ve vzdělávání,
programu Výzkum, vývoj, vzdělávání prioritně v oblasti pracující s dětmi a mládeží, děti, žáci, rodiče a veřejnost
předškolního a základního vzdělávání; implementace MAP I

Území
(místo dopadu)

Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území SVL.
Výzva se zaměřuje nejen na obce/svazky obcí zapojené
v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
(KPSVL), ale také na kraje, na jejichž území se nacházejí sociálně
vyloučené lokality, které nejsou zapojené v KPSVL. Obce a kraje
budou podpořeny v roli koordinátora řešení problematiky
inkluzivního vzdělávání v dané lokalitě.
Aktivity mohou obce a kraje zacílit na přímou podporu
mateřských, základních, středních škol a školských zařízení
pro zájmové vzdělávání v oblasti zavádění a realizace individuální
integrace. Výzva klade důraz na osvětové aktivity směřované
na veřejnost a podporuje vznik platforem a realizaci workshopů
pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání.

Celá ČR
včetně Prahy

Žáci/děti
ze
socioekonomicky
znevýhodněného
a současně kulturně odlišného prostředí; rodiče
a opatrovníci dětí a žáků; žáci, kteří jsou ohroženi
předčasným odchodem ze vzdělávání; děti a žáci, pokud
jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny
na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském
zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích
působících v oblasti volného času dětí a mládeže;
pracovníci škol a školských zařízení; vedoucí pracovníci
škol a školských zařízení; pracovníci a dobrovolní
pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání
nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času
a zájmového vzdělávání dětí a mládeže; studenti
pedagogických fakult a oborů zaměřených na vzdělávání
dětí a žáků; zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol
a školských zařízení; veřejnost

Typy příjemců

Celá ČR včetně Prahy Celá ČR včetně Prahy

Cílové skupiny

29. 12. 2018

Podporované aktivity

Komplementarita plánované výzvy

Synergie a komplementarita výzvy

31. 10. 2018

Plánované datum ukončení příjmu
žádostí o podporu

Zacílení výzvy

28. 2. 2018

Plánované datum zahájení příjmu
žádostí o podporu
22. 8. 2017
15. 11. 2017
20. 9. 2017

Plánované datum vyhlášení výzvy
22. 8. 2017
15. 11. 2017
8. 9. 2017

plánované datum vyhlášení Avíza o
parametrech výzvy
14. 8. 2017
1. 11.2017
8. 9. 2017

Model hodnocení
Jednokolové
Jednokolové
jednokolové

Z toho národní
spolufinancování

Z toho příspěvek Unie

Celková alokace
250 000 000 Kč
2 000 000 000 Kč
350 000 000 Kč

Druh výzvy
Průběžná
Průběžná
Průběžná

SC 1, 2, 3, 5

SC1

Specifický cíl

Alokace plánové
výzvy (podpora)

SC3

TC 10 - IP 1

TC9 - IP3

Investiční priorita / prioritní oblast /
specifický cíl (ENRF)

Základní plánované údaje o výzvě

TC 10 – IP1

Prioritní osa / priorita Unie
PO3

Individuální
projekty systémové
III

PO3

Místní akční plány
rozvoje vzdělávání
II

PO3

02_17_051

Inkluzivní
vzdělávání pro SVL

02_17_047

Název výzvy

02_17_052

Číslo výzvy

Identifikace výzvy
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