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Záměr výzvy  

ESF výzva pro vysoké školy 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

  

Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech  

a zaměření připravované výzvy prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro 

výzkum a vývoj, IP 1 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému 

vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně 

dosaženého vzdělání, SC 1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance 

pro potřeby trhu práce, SC 2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-

ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a 

snížení studijní neúspěšnosti studentů, SC 4 - Nastavení a rozvoj systému hodnocení a 

zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol. 

Typ podporovaných projektů: individuální projekty 

Druh výzvy: kolová, komplementární  

Výzva je komplementární s PO 3 SC 4 v oblasti vzdělávání budoucích pedagogických 

pracovníků a s PO 2 IP 2 SC 1 v oblasti vzdělávání.  

Model hodnocení: jednokolový (žadatel bude předkládat plnou žádost o podporu) 

Maximální délka trvání projektu: 72 měsíců 

Forma podpory 

Předpokládaný objem finančních prostředků: 3 500 000 000 Kč 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč  

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 250 000 000 Kč (v případě podpory v režimu 

de minimis je maximální výše 200 000 EUR). 

Fond: Evropský sociální fond 

Omezení počtu projektových žádostí: V rámci výzvy bude povoleno podání pouze jedné 

projektové žádosti za instituci oprávněného žadatele. 

Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství  

Oprávnění žadatelé: Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 
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Podmínky přijatelnosti žadatelů/příjemců budou blíže uvedeny v Pravidlech pro žadatele  

a příjemce – specifická část. 

Vymezení partnerství: Účast partnera v projektu nebude nutnou podmínkou řešení projektu. 

Počet partnerů projektu nebude omezen.  

Oprávněnými partnery projektu jsou:  

1) Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.  

2) 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). 

3) Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání, zájmového, středního uměleckého 

vzdělávání a vyšších odborných škol – zapsané ve školském rejstříku.  

Ostatní subjekty je možné do projektu zapojit formou výběru v otevřené soutěži, jako 

dodavatele služeb. 

 

Věcné zaměření 

Výzva bude určena pro vysoké školy, které na základě specifického zaměření svých strategií 

chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro 

trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů; zvýšení účasti 

studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin  

a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti studentů; 

vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality vysoké školy  

a zvýšení kvality strategického řízení vysoké školy. 

Aktivity v projektových žádostech předkládaných v této výzvě budou moct být realizovány 

průřezově napříč specifickými cíli 1, 2 a 4 prioritní osy 2 OP VVV.  

Žadatelé si budou volit minimálně jednu z aktivit č. 2 až 9, aktivita č. 1 je povinnou 

aktivitou každého projektu. 

Návaznost na strategie: Aktivity projektu musí být v souladu se strategickým dokumentem 

vysoké školy v roli žadatele. 

Popis podporovaných aktivit:  

 

Povinné aktivity: 

Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele 

a příjemce v kapitole 5.2.1. 
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Povinně volitelné aktivity dle specifických cílů: 

Specifický cíl: SC 1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro 

potřeby trhu práce. 

Aktivita č. 2:  Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy - zvýšení personálních 

kapacit akademických pracovníků a jejich kompetencí pro práci s heterogenními skupinami, 

podpora nových metod výuky, zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce, 

modernizace softwarového vybavení, podpora distančního vzdělávání, podpora podnikavosti, 

zvýšení kvalifikace a pedagogické kompetence pedagogů. 

Aktivita č. 3: Podpora bakalářských a magisterských studijních programů/oborů 

zohledňujících potřeby trhu práce – úpravy obsahu studijních programů/oborů v souladu  

s potřebami trhu práce (s ohledem na individuální potřeby vysokých škol korespondující  

se záměrem jejich zkvalitňování a diverzifikace), zavádění a inovace systémů monitoringu 

potřeb trhu práce pro absolventy studijních programů/oborů, zkoumání kvality absolventů  

a jejich schopnosti adaptace na trhu práce, posilování vazeb mezi vysokou školou a jejich 

absolventy. 

Aktivita č. 4:  Spolupráce s praxí a bakalářské a magisterské studijní programy/obory zaměřené 

na praxi - rozvoj bakalářských a magisterských oborů zaměřených na praxi, zvýšení počtu, 

kvality a délky praxí studentů a akademických pracovníků v aplikační sféře, zapojení odborníků 

z praxe a zahraničí ve výuce. 

Aktivita č. 5: Posílení internacionalizace - rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního 

partnerství, internacionalizace vysokoškolského prostředí, mobility studentů a pracovníků 

vysokých škol, podpora programu Erasmus+, podpora zahraničních vyučujících, rozvoj vztahů 

se zahraničními institucemi v rámci Graduate school formou joint a multiple degrees programů. 

Cílová skupina:  

 studenti vysokých škol;  

 pracovníci vysokých škol. 

Specifický cíl: SC 2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky 

znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání,  

a snížení studijní neúspěšnosti studentů. 

Aktivita č. 6: Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb – vznik a rozvoj 

poradenských center, zvyšování kompetencí pracovníků poradenských center a zvyšování 

kompetencí akademických pracovníků a technicko-hospodářských pracovníků při výuce 

studentů se specifickými potřebami (pouze jako podpůrná aktivita pro aktivity zaměřené  

na studenty v souladu se zaměřením SC 2), sdílení zkušeností s jinými vysokými školami, 
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usnadnění přechodu žáků ze středních/vyšších odborných škol na vysokou školu, podpora 

motivace ke studiu a kariérové poradenství. 

Aktivita č. 7: Adaptace studijního prostředí – tvorba motivačních programů, opatření  

ke snižování studijní neúspěšnosti studentů na úrovni instituce nebo jejích částí, revize systémů 

přijímacího řízení, analýzy bariér v přístupu ke studiu, implementace vyrovnávacích kurzů, 

zlepšení dostupnosti a zkvalitňování studijních materiálů. 

Cílová skupina:  

 studenti vysokých škol;  

 žáci a studenti, u kterých společenské a osobní faktory, jako jsou socio-ekonomický status, 

zdravotní stav, etnický původ nebo rodinné a kulturní zázemí, představují překážky pro 

přístup a úspěšné dokončení vysokoškolského vzdělání a následného uplatnění na trhu 

práce;  

 žáci středních škol a zájemci o studium na vysoké škole;  

 pracovníci vysokých škol. 

Specifický cíl: SC 4 - Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality  

a strategického řízení vysokých škol. 

Aktivita č. 8: Tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality a provádění vnějších hodnocení 

pro zlepšení kvality – rozvoj lidských zdrojů pro zajišťování kvality na vysoké škole, podpora 

přípravných procesů pro získání akreditací, nastavení systematického monitoringu kvality na 

vysoké škole, evaluace systému zajišťování kvality externím subjektem. 

Aktivita č. 9: Zavádění a rozvoj efektivních principů řízení včetně rozvoje kapacit a znalostí 

řídících a dalších pracovníků v oblasti řízení vysokých škol - zavedení komplexního systému 

hodnocení a odměňování akademických pracovníků, zkvalitňování strategického a 

projektového řízení. 

Další informace k podporovaným a nepodporovaným aktivitám jsou uvedeny v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce – specifická část. 

Cílová skupina:  

 studenti vysokých škol;  

 pracovníci vysokých škol. 

Popis vyloučených aktivit:  

 Úpravy obsahu a tvorba doktorských studijních programů. Výzkumné aktivity. Výuka  

a její zajištění v akreditovaných studijních programech. 
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 Volnočasové aktivity bez vazby na vzdělávání, posilování přenositelných kompetencí nebo 

internacionalizaci. Volnočasové aktivity, které neorganizuje instituce příjemce. 

Volnočasové aktivity, kterých se neúčastní studenti nebo pracovníci instituce příjemce, 

případně osoby z cílové skupiny. Aktivity zaměřené na mimořádně nadané studenty.  

 Stavby, dobudování, rekonstrukce, upgrade infrastruktury nebo úprava prostorů. 

Územní zaměření 

Přípustné místo dopadu realizace operace nebo typ území dle Národního dokumentu pro 

územní dimenzi: Místo dopadu realizace je území České republiky, tedy území méně 

rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů. 

Přípustné místo realizace: Operace musí být realizovány na území České republiky, tedy  

na území méně rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů. 


