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Na co je program zaměřen?
OP VK je program, který bude MŠMT realizovat v letech 2007-13 a který umožní využívat
finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF) např. ze strany ústředních orgánů
státní správy, krajů, měst a obcí, školy a školských zařízení, nevládních neziskových
organizací, profesních organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů, vědeckých a
výzkumných institucí, vývojových a inovačních center a dalších organizací působících ve
vzdělávání.
Svým zaměřením pokrývá zmíněný program koncept celoživotního učení a je zaměřen jak na
modernizaci počátečního vzdělávání ve školách, tak na podporu a dostupnost dalšího
vzdělávání pro ty, kteří pociťují potřebu a nutnost doplňovat si v průběhu profesní kariéry
svoji dosavadní kvalifikaci.
OP VK navazuje na aktivity dvou opatření, které MŠMT realizovalo v období 2004-2006
v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, a to Opatření 3.1 Zkvalitňování
vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání a
Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje.

Jaké jsou jeho cíle?
Hlavním cílem programu je 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.
Specifické cíle představují cesty, které povedou k naplnění globálního cíle.
Specifickými cíli OP VK jsou:
1. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových
kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení
motivace k dalšímu vzdělávání.
2. Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a
vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní

ekonomice, k zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních
a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.
3.

Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru
konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory
dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.

4.

Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení
prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně
propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.

Co se bude v rámci OP VK podporovat?
Přehled prioritních os a oblastí podpory:
Prostřednictvím OP VK budou realizovány intervence ve čtyřech prioritních osách, které jsou
dále členěny do jedenácti oblastí podpory. Samostatnou prioritní osu tvoří technická pomoc.
Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory:
1.1

Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.2

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami

1.3

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblasti podpory:
2.1

Vyšší odborné vzdělávání

2.2

Vysokoškolské vzdělávání

2.3

Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

2.4

Partnerství a sítě

Prioritní osa č. 3: Další vzdělávání
Oblasti podpory:
3.1

Individuální další vzdělávání

3.2

Podpora nabídky dalšího vzdělávání

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

Systémový rámec počátečního vzdělávání

4.2

Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve
výzkumu a vývoji

4.3

Systémový rámec dalšího vzdělávání

Kdo si bude moci o podporu žádat?
O finanční prostředky v OP VK budou moci žádat např. ústřední orgány státní správy, kraje,
města a obce, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace
zaměstnavatelů a zaměstnanců, vědecké a výzkumné instituce a další organizace působící ve
vzdělávání. Konkrétní výčet žadatelů bude vždy specifikován ve výzvě.

Kolik se bude rozdělovat finančních prostředků?
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).
Aby projekt získal požadovanou podporu, musí splňovat podmínky stanovené v OP VK, jeho
prováděcím dokumentu, a rovněž musí odpovídat výběrovým kritériím definovaným ve
výzvách.

Další informace a kontakty
Podrobné informace týkající se přípravy a realizace OP VK, jednotlivých výzev i
připravovaných akcích 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 pak možné zaslat na emailovou adresu opvzdelavani@msmt.cz .

