Finanční stav aktuálních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Tabulka je aktualizovaná dvakrát měsíčně (datum poslední aktualizace (1. 6. 2017); zdroj dat MS2014+

Číslo výzvy

Prioritní osa

Název výzvy

02_15_001

PO 3 - Rovný přístup
ke kvalitnímu
předškolnímu,
Individuální projekty
primárnímu a
systémové
sekundárnímu
vzdělávání

02_16_020

PO 3 - Rovný přístup
ke kvalitnímu
předškolnímu,
Individuální projekty
primárnímu a
systémové II
sekundárnímu
vzdělávání

02_16_022

02_16_023

PO 3 - Rovný přístup
ke kvalitnímu
předškolnímu,
primárnímu a
sekundárnímu
vzdělávání

PO 3 - Rovný přístup
ke kvalitnímu
předškolnímu,
primárnímu a
sekundárnímu
vzdělávání

Podpora škol formou
projektů
zjednodušeného
vykazování – Šablony
pro MŠ a ZŠ I (pro
území mimo hlavní
město Praha)

Podpora škol formou
projektů
zjednodušeného
vykazování – Šablony
pro MŠ a ZŠ I (pro
území hlavní město
Praha)

Druh výzvy

Anotace/zaměření výzvy

Datum
vyhlášení
výzvy

Průběžná

●snižování nerovností ve vzdělávání
●podpora kvalitní výuky a učitele jako jejího klíčového
předpokladu
●budování kapacity pro odpovědné a efektivní řízení
vzdělávacího systému

Průběžná

●snižování nerovnosti ve vzdělávání
●podpora kvalitní výuky a učitele jako jejího klíčového
předpokladu
●budování kapacity pro odpovědné a efektivní řízení
vzdělávacího systému

Průběžná

●podpora mateřských a základních škol formou projektů
zjednodušeného vykazování
●podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností
pedagogů
●podpora při společném vzdělávání dětí/žáků, a to
možností personálního posílení o školního asistenta,
školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního
23.6.2016
pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole
●usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní
školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků
●zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do
hlavního vzdělávacího proudu pomocí extrakurikulárních
aktivit (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových
her a doučování žáků základní školy ohrožených školním
neúspěchem)

Průběžná

●podpora mateřských a základních škol formou projektů
zjednodušeného vykazování
●podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností
pedagogů
●podpora při společném vzdělávání dětí/žáků, a to
možností personálního posílení o školního asistenta,
školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního
23.6.2016
pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole
●usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní
školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků
●zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do
hlavního vzdělávacího proudu pomocí extrakurikulárních
aktivit (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových
her a doučování žáků základní školy ohrožených školním
neúspěchem)

8.7.2015

28.4.2016

Datum
ukončení
výzvy

31.12.2017

30.6.2017

30.6.2017

30.6.2017

Celkový objem
finančních
prostředků ve
výzvě (v Kč)

2 000 000 000

450 000 000

4 066 928 200

433 071 800

Počet
předložených
žádostí o
podporu

7

3

4 214

414

Celkový objem
finančních
prostředků v
předložených
žádostech o
podporu (v Kč)

1 749 208 100

437 745 366

2 774 488 794

311 246 980

Celkový objem
Počet žádostí o
finančních
podporu v
prostředků
procesu
hodnocených
hodnocení
žádostí o podporu
(v Kč)

0

0

1 409

152

0

0

919 449 162

109 748 722

Celkový objem
finančních
prostředků
vyřazených
žádostí o
podporu (v Kč)

Počet
vyřazených
žádostí o
podporu

0

0

15

2

0

0

11 344 396

662 637

Počet
podpořených
žádostí o
podporu

7

3

2 790

260

Celkový objem
finančních
prostředků
podpořených
žádostí o
podporu (v Kč)

1 749 208 100

437 745 366

1 843 695 236

200 835 621

Zbývající objem
finančních
prostředků ve
výzvě (v Kč)

Více informací

250 791 901

http://www.msmt.c
z/individualniprojekty-systemove

12 254 634

http://www.msmt.c
z/individualniprojekty-systemoveii

1 303 783 802

http://www.msmt.c
z/podpora-skolformou-projektuzjednodusenehovykazovani

122 487 457

http://www.msmt.c
z/podpora-skolformou-projektuzjednodusenehovykazovani

02_16_039

PO 3 - Rovný přístup
ke kvalitnímu
předškolnímu,
primárnímu a
sekundárnímu
vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání
pro KPSVL
(Koordinovaný přístup Průběžná
k sociálně vyloučeným
lokalitám) II

●výzva je určena pro žadatele z obcí nebo svazků obcí
zapojených v Koordinovaném přístupu pro sociálně
vyloučené lokality
●podpora inkluzivního vzdělávání na území sociálně
11.10.2016
vyloučených lokalit
●podpora mateřských, základních i středních škol v oblasti
zavádění a realizace individuální integrace
●podpora vzniku platforem a workshopů mezi
jednotlivými aktéry ve vzdělávání

02_16_035

PO 3 - Rovný přístup
ke kvalitnímu
předškolnímu,
primárnímu a
sekundárnímu
vzdělávání

Podpora škol formou
projektů
zjednodušeného
vykazování – Šablony
pro SŠ a VOŠ I (pro
území mimo hlavní
město Praha)

Průběžná

●podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů →
další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné
sektávání a sdílení zkušeností
●kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním
20.12.2016
neúspěchem
●podpora společného vzdělávání - personální posílení
●spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve
výuce, aktivity zajišťující technickou podporu ICT

02_16_042

PO 3 - Rovný přístup
ke kvalitnímu
předškolnímu,
primárnímu a
sekundárnímu
vzdělávání

Podpora škol formou
projektů
zjednodušeného
vykazování – Šablony
pro SŠ a VOŠ I (pro
území hl. m. Praha)

Průběžná

●podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů →
další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné
sektávání a sdílení zkušeností
●kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním
20.12.2016
neúspěchem
●podpora společného vzdělávání - personální posílení
●spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve
výuce, aktivity zajišťující technickou podporu ICT

02_16_025

PO 1 - Posilování
kapacit pro kvalitní
výzkum

Předaplikační výzkum

Kolová

02_17_048

PO 1 - Posilování
kapacit pro kvalitní
výzkum

Předaplikační výzkum
pro ITI

Kolová

02_17_041

PO 3 - Rovný přístup
ke kvalitnímu
předškolnímu,
Vyšší odborné školy
primárnímu a
sekundárnímu
vzdělávání

Kolová

•podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi
s potenciálem přispět ke zvýšení kvality života
a k řešení velkých společenských témat
•zvýšení potenciálu pro využití výsledků v praxi
a následné navázání spolupráce s aplikační sférou
•podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi
s potenciálem přispět ke zvýšení kvality života
a k řešení velkých společenských témat
•zvýšení potenciálu pro využití výsledků v praxi
a následné navázání spolupráce s aplikační sférou
•podpora inovace vyššího odborného vzdělávání
•zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka
•tvorba otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů
•inovace odborné praxe
•analýza role a návrh koncepce vyššího odborného
vzdělávání ve školském systému ČR

11.12.2017

30.9.2017

450 000 000

830 000 000

0

0

470

0

412 976 842

46

0

466

49 081 913

0

410 337 059

46

0

0

49 081 913

0

0

0

0

4

0

2 639 783

0

0

450 000 000

http://www.msmt.c
z/inkluzivnivzdelavani-pro-kpsvlii

417 023 158

http://www.msmt.c
z/podpora-skolformou-projektuzjednodusenehovykazovani-SSVOSI

120 918 087

http://www.msmt.c
z/podpora-skolformou-projektuzjednodusenehovykazovani-SSVOSI

30.9.2017

170 000 000

2.2.2017

20.6.2017

700 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0 700 000 000

http://www.msmt.c
z/predaplikacnivyzkum

10.2.2017

20.6.2017

1 577 823 530

0

0

0

0

0

0

0

0 1 577 823 530

http://www.msmt.c
z/predaplikacnivyzkum-pro-iti

11.4.2017

31.8.2017

250 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0 250 000 000

http://www.msmt.c
z/vyssi-odborneskoly

