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Záměr výzvy  

Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů 

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 5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj 

lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje 

Typ podporovaných projektů: individuální projekt 

Druh výzvy: kolová, komplementární 

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

Minimální délka projektu: 24 měsíců 

Maximální délka projektu: 72 měsíců 

 

Forma podpory 

Předpokládaný objem finančních prostředků: 550 000 000 Kč 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč  

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 15 000 000 Kč (v případě podpory 

poskytované v režimu de minimis je max. výše způsobilých výdajů 200 000 EUR). 

Fond: Evropský sociální fond  

 

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, které zároveň splňují 

definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI. 

Vymezení partnerství: 

Partnerství bude vyžadováno v případě aktivity č. 3 (viz Popis podporovaných aktivit), kde 

bude nutné doložit partnerství se zahraniční VŠ a aktivity č. 4, kde bude vyžadováno partnerství 

na národní úrovni. Pro ostatní aktivity nebude partnerství povinně vyžadováno.  
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Způsobilými partnery mimo aktivitu č. 3 budou:  

 Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní 

podporu VaVaI. 

 

Podmínky partnerství jsou vymezeny platnými Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část.   

Věcné zaměření 

Cílem výzvy bude rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj prostřednictvím rozvoje 

výzkumně zaměřených studijních programů, a to ve vazbě na priority RIS 3 a strategii VŠ. 

Výzkumně zaměřeným studijním programem se rozumí doktorský studijní program.  

Žadatelé si budou volit minimálně jednu z aktivit č. 2 až 4, aktivita č. 1 je povinnou 

aktivitou každého projektu. 

 

Návaznost na strategie:  

 Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci 

České republiky (Národní RIS3 strategie) a/nebo jejími krajskými přílohami.  

 Soulad se strategickým dokumentem VŠ. 

 

Popis podporovaných aktivit:  

Povinná aktivita: 

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

žadatele a příjemce v kapitole 5.2.1. 

Povinně volitelné aktivity: 

Aktivita č. 2: Tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v souladu se 

strategií VŠ a s  požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a 

vývoje (soulad s RIS 3); podporována je tvorba a rozvoj programů a jejich realizace i v cizím 

jazyce.  

Aktivita č. 3: Tvorba výzkumně zaměřených studijních programů typu joint a multiple degree. 

Aktivita č. 4: Tvorba a rozvoj doctoral school na národní úrovni včetně podpory 

interdisciplinarity a spolupráce. 

Doplňující nepovinné aktivity k aktivitám č. 2 až 4: 

Aktivita č. 5:  Podpora Ph.D. studentů.  

Aktivita č. 6:  Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření výzkumně zaměřených 

studijních programů. 
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Aktivita č. 7: Podpora zahraničních stáží akademických pracovníků a výzkumných 

pracovníků (zejména post doktorandů) s cílem využití příkladů dobré praxe v oblasti přípravy 

a rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů. 

Cílová skupina:  

 Pracovníci výzkumných organizací. 

 Akademičtí a ostatní pracovníci VŠ. 

 Studenti VŠ. 

 

Popis vyloučených aktivit: 

 Výuka a její zajištění v akreditovaných výzkumně zaměřených studijních programech. 

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

Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách (pouze v případech, kdy 

půjde o synergii):  

Komplementární výzvou bude výzva „Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely- 

budování a modernizace“ z PO1, SC3.  

Žadatel/příjemce bude moct předložit projekt i bez návaznosti na uvedenou komplementární 

výzvu, ale musí v žádosti popsat dostatečnost technického/materiálního zázemí pro realizaci 

aktivit. 

 

Územní zaměření 

Přípustné místo dopadu realizace operace:  

Místo dopadu realizace bude území České republiky, tedy území méně rozvinutých regionů  

i více rozvinutých regionů 

Přípustné místo realizace:  

Operace budou muset být realizovány na území České republiky, tedy na území méně 

rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů. 

 


