
Cíle Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 
v roce 2017

Podpora regionálního školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
jako Řídicí orgán Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) plánuje 
v roce 2017 vyhlásit 14 výzev na podporu 
regionálního i vysokého školství, výzkumu  
a vývoje za více než 9 miliard korun. Naváže 
tím na předchozí roky, kdy vyhlásilo více než 
30 výzev s finančním objemem dosahujícím 
téměř 53 miliard korun, což představuje více 
než 70 % finančních prostředků OP VVV.

• Podpora výzkumu a vývoje (PO 1) 27 575 mil. Kč
• Podpora vysokého školství (PO 2) 20 994 mil. Kč
• Podpora regionálního školství (PO 3) 24 376 mil. Kč
• Technická pomoc (PO 4) 2 655 mil. Kč
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V roce 2017 budou pokračovat intervence započaté v předešlém roce – především ve formě plošných 
a všeobecně dostupných výzev, tzv. šablon pro mateřské, základní, střední i vyšší odborné školy. Vyšší 
odborné školy budou kromě toho podpořeny samostatnou výzvou. Intervence budou také směřovat na 
realizaci opatření z krajských a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání.

Výběr vyhlášených výzev:

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
Až do 30. června 2017 si mateřské a základní školy mohou žádat o tzv. šablony. Tyto zjednodušené projekty jsou zaměřeny 
na personální podporu (např. chůvy, školní asistenti, speciální pedagogové, školní psychologové apod.), na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků nebo na extrakurikulární aktivity (kroužky). Doposud si žádost o podporu podalo přes 40 % škol. 
Celková alokace výzvy dosahující výše 4,5 miliardy korun je dostatečná na podporu všech škol v České republice.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I
Na konci roku 2016 byla vyhlášena výzva na podporu středních a vyšších odborných škol prostřednictvím tzv. šablon, které jsou 
zaměřeny na personální podporu (školní asistenti, speciální pedagogové, školní psychologové, ale také školní kariérový poradce, 
koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, ICT technik), na další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo na zapojení 
odborníka z praxe do výuky. Alokace je stanovena tak, aby mohly být podpořeny všechny školy v České republice, a dosahuje výše 
1 miliardy korun. Výzva je otevřena do 30. září 2017.

Implementace Krajských akčních plánů I (KAP) a Implementace Místních akčních plánů I (MAP)
Vyhlášena bude také výzva na implementaci KAP (březen 2017) a MAP (leden 2018). Intervence podpoří opatření, která si kraje 
(KAP) a obce (MAP) stanovily ve svých strategických dokumentech. Na realizaci opatření krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, 
nestátních neziskových organizací (NNO), škol a školských zařízení půjde přibližně 1,25 miliardy korun.



Budování kapacit pro rozvoj škol II
V květnu 2017 bude vyhlášena výzva pro vysoké školy, příspěvkové organizace zřizované kraji, NNO a ostatní přímo řízené 
organizace MŠMT zaměřená mimo jiné na formativní hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a propojování 
formálního a neformálního vzdělávání. Alokace je plánována na 400 milionů korun.

Výzva pro VOŠ
Vyšší odborné školy budou v dubnu 2017 podpořeny samostatnou výzvou s alokací 250 milionů korun. Podpořeny budou projekty 
cílící na tvorbu otevřených digitálních učebních materiálů, inovaci odborné praxe, hodnocení studentů a zvyšování kvality výuky 
cizích jazyků na těchto školách.

Podpora vysokého školství

Podpora výzkumu a vývoje

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
V první polovině roku 2017 bude vyhlášena výzva podporující mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků. Částkou přesahující 
750 milionů korun budou podpořeny jak výjezdy českých vědců do zahraničí, tak příjezdy zahraničních vědců do České republiky. 
Výzva bude postavena na principu šablon, tzn. zjednodušeného vykazování. Mobility budou dlouhé půl roku až dva roky a cílí jak na 
juniorní, tak seniorní vědce. V případě velkého zájmu a předložených kvalitních žádostí o podporu může Řídicí orgán OP VVV alokaci 
navýšit.

ESF výzva pro vysoké školy / ERDF výzva pro vysoké školy / Výzkumné infrastruktury  
pro vzdělávací účely – budování či modernizace / Rozvoj výzkumně zaměřených 
studijních programů
Na jaře 2017 bude dokončeno hodnocení tzv. čtyřvýzvy pro vysoké školy obsahující jak „měkké aktivity“ vysokých škol cílící na 
zvyšování kvality, konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti absolventů, tak s nimi spojené investice.

Výběr vyhlášených výzev:

Rozvoj kapacit pro VaV
Cílem této výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací za 
účelem zvýšení jejich odborné kapacity pro manažerské řízení. Žádosti o podporu je možné předkládat do konce února 2017.

Předaplikační výzkum a Předaplikační výzkum pro ITI
Předaplikační výzkum je jedním z pilířů podpory vědy a výzkumu z OP VVV v roce 2017. Pro obě výzvy (dělenou na intervence do ITI 
a na ostatní území) je připravena alokace převyšující 2 miliardy korun a jejich vyhlášení by mělo proběhnout v únoru 2017. Budou 
podpořeny projekty zaměřené na realizaci výzkumných záměrů v předaplikační fázi.

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce je druhý z pilířů podpory vědy a výzkumu z OP VVV v roce 2017. Pro obě výzvy (dělenou  
na intervence do ITI a na ostatní území) je připravena alokace ve výši 2 miliard korun. a jejich vyhlášení by mělo proběhnout  
v dubnu 2017. Budou podpořeny projekty zaměřené na "otevírání" vědeckých institucí ostatním sektorům prostřednictvím společně 
realizovaného výzkumu.



Excelentní výzkum
Až do 30. dubna 2017 je také otevřeno druhé kolo výzvy např. pro veřejné vysoké školy a výzkumné organizace zaměřené na 
excelentní výzkum. Původně plánovaná alokace ve výši 6 miliard korun bude pravděpodobně navýšena.

Semináře

Veletrhy a konference

Kontaktní údaje

Ke všem vyhlášeným výzvám jsou organizovány informační semináře, jejichž cílem je seznámit účastníky s klíčovými informacemi  
v oblasti přípravy a realizace projektu .  
Tyto semináře jsou bezplatné a garantují účastníkům předání relevantních informací. Zájemci o semináře naleznou potřebné 
informace zde.

Se zástupci OP VVV se v průběhu roku můžete setkat také na různých veletrzích a konferencích. Informace o OP VVV a konzultace 
k aktuálním výzvám budou poskytovány např. na evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus (v lednu 
v Praze a v listopadu v Brně), na Veletrhu vědy – největší populárně naučné akci svého druhu v České republice (v červnu v Praze) 
nebo na veletrhu Schola Pragensis se širokou nabídkou studijních i učebních oborů (v listopadu v Praze).  
Bližší informace k těmto a dalším akcím jsou zveřejňovány zde.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

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

Konzultační linka pro žadatele a příjemce výzev 
Šablony pro MŠ a ZŠ a Šablony pro SŠ a VOŠ
Dne 23. ledna 2017 byla zprovozněna konzultační linka pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí  
o podporu a realizací projektů výzev Šablony pro MŠ a ZŠ a Šablony pro SŠ a VOŠ.

Pro telefonické konzultace je určena linka +420 234 814 777, dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00. Pro e-mailové 
dotazy je určena adresa dotazyZP@msmt.cz.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/akce-a-eventy

