Finanční stav aktuálních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Tabulka je aktualizovaná dvakrát měsíčně (datum poslední aktualizace (3. 7. 2017); zdroj dat MS2014+

Číslo výzvy

02_15_001

Prioritní osa

Název výzvy

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

Druh výzvy

Průběžná

Anotace/zaměření výzvy

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

Datum
vyhlášení
výzvy

8.7.2015

Datum
ukončení
výzvy

31.12.2017

Celkový objem
finančních
prostředků ve
výzvě (v Kč)

2 000 000 000

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

Počet
předložených
žádostí o
podporu

7

1 749 208 100

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

0

0

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

Počet
vyřazených
žádostí o
podporu

0

0

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

Počet
podpořených
žádostí o
podporu

7

1 749 208 100

Zbývající objem
finančních
prostředků ve
výzvě (v Kč)

Více informací

250 791 901

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

450 000 000

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

295 117 589

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

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
vyloučených lokalit
11.10.2016
●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
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
neúspěchem
●podpora společného vzdělávání - personální posílení
●spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků
ve výuce, aktivity zajišťující technickou podporu ICT

20.12.2016

30.9.2017

170 000 000

75

72 876 403

68

66 676 484

0

0

7

6 199 919

97 123 597

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

02_17_041

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

Kolová

●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

11.4.2017

31.8.2017

250 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

250 000 000

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

20.12.2016

11.12.2017

30.9.2017

450 000 000

830 000 000

0

618

0

534 882 411

0

557

0

486 389 130

0

0

0

0

0

61

0

48 493 281

02_16_034

PO 3 - Rovný přístup
ke kvalitnímu
Implementace
předškolnímu,
krajských akčních
primárnímu a
plánů I
sekundárnímu
vzdělávání

02_16_032

PO 3 - Rovný přístup
ke kvalitnímu
předškolnímu,
Budování kapacit pro
primárnímu a
rozvoj škol II
sekundárnímu
vzdělávání

02_16_027

PO 2 - Rozvoj
vysokých škol a
lidských zdrojů pro
výzkum a vývoj

Mezinárodní mobilita
výzkumných
pracovníků

Průběžná

Kolová

Průběžná

● intervence v KAP vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a
zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím
realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární
s aktivitami škol
● podpora pedagogických nebo vedoucích pracovníků
škol – vzdělávání, mentoring, síťování se zkušenějšími
kolegy
● zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného
12.6.2017
vzdělávání
● podnícení zájmu dětí a žáků o přírodovědné a
technické vzdělávání – spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ
v regionu včetně vazby na budoucí zaměstnavatele
● podpora aktivit vedoucích k vytvoření podůrných a
motivačních sítí pro žáky ohrožené školním neúspěchem

● podpora zavádění formativního hodnocení
● vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol
● propojování formálního a neformálního vzdělávání
● podpora pedagogických pracovníků v získávání
20.6.2017
kompetencí v oblasti jazykového vzdělávání a kompetencí
pro demokratickou kulturu

● posílení mezinárodní spolupráce
● podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a
rozvoj výzkumných organizací prostřednictvím posílení
lidských zdrojů

30.6.2017

20.12.2017

1 750 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 750 000 000

http://www.msmt.c
z/implementacekrajskych-akcnichplanu-i-2

29.9.2017

700 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

700 000 000

http://www.msmt.c
z/budovani-kapacitpro-rozvoj-skol-ii

1 500 000 000

http://www.msmt.c
z/mezinarodnimobilitavyzkumnychpracovniku-1

1.12.2017

1 500 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

