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NPO PRO OBLAST VYSOKÝCH ŠKOL –
základní informace

CÍL: transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi 
na měnící se potřeby trhu práce

INDIKÁTORY stanovené EC:  minimálně 35 nových studijních programů, z toho:

- minimálně 20 profesně zaměřených SP

- minimálně 15 studijních programů v progresivních 
oborech

minimálně 20 nových kurzů upskilling/reskilling/CŽV

PODPOŘENÉ SUBJEKTY: veřejné vysoké školy

ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ: příspěvek (předpokládaný)
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ALOKACE 

3 miliardy Kč



OBECNÉ POŽADAVKY EVROPSKÉ KOMISE

● Obecné požadavky stanovené v tzv. systému varovných signálů RED FLAGS 

➢ kontrola střetu zájmů

➢ zamezení dvojímu financování

➢ korupce

➢ podvody

→ Analýza rizik

● Sady povinně sledovaných indikátorů

➢ recovery and resilience scoreboard

➢ genderová rovnost ap.

● Kontrolní zprávy zasílané Komisi (každé pololetí)

● Ověření způsobu financování (příspěvek VVŠ) a uznatelné náklady

→MŠMT promítne požadavky Evropské komise do podoby žádosti o příspěvek a může rozšířit 
rozsah povinně předávaných informací o naplňování cílů jednotlivými VVŠ i během řešení 
projektů
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VŠE STÁLE 

V JEDNÁNÍ !



ARCHITEKTURA NPO PRO OBLAST VYSOKÝCH ŠKOL 
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Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend (infrastruktura)

Blended learning/distanční výuka (metodická část)

Profesní studijní programy

Upskilling/ reskilling

Studijní programy v rychle se rozvíjejících oborech

Digitalizace studijních agend

Microcredentials

A. Příspěvek jednotlivým VVŠ kvantifikovaný dle předem stanovených ukazatelů 
určený na aktivity ve 4 oblastech:

B. Příspěvek dle výsledků soutěžního hodnocení návrhů:

C. SPOLEČNÉ PROJEKTY VVŠ v rámci prioritních cílů NPO (návrh témat): 



A. PŘÍSPĚVEK JEDNOTLIVÝM VVŠ

CÍL: transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící 
se potřeby trhu práce

INDIKÁTORY stanovené EC:  minimálně 20 profesně zaměřených SP

minimálně 20 nových kurzů upskilling/reskilling/CŽV

● MŠMT stanoví 

➢ maximální celkovou výši příspěvku připadající na danou VŠ

➢ minimální hodnoty indikátorů, které bude VŠ povinna naplnit

➢ sadu dalších indikátorů, z nichž bude VŠ povinně sestavovat sadu indikátorů vhodných 
pro naplnění cílů dané VŠ 

➢ další požadavky v souladu s pokyny EC (četnost kontrolních zpráv, podoba průběžných 
zpráv atp.)

● Vysoké školy předloží

➢ specifikaci konkrétních cílů v souladu s cíli NPO v oblasti vysokých škol

➢ minimální hodnoty indikátorů

➢ harmonogram

6



7

A1. DIGITALIZACE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A STUDIJNÍCH 
AGEND (INFRASTRUKTURA)

ZAMĚŘENÍ AKTIVITY:

Pořízení HW/SW, nákup PC a další techniky nutné pro online výuku, posílení výpočetní 
kapacity, nové informační systémy související s online výukou a zajištěním studijních 
agend, školení související s využíváním této techniky

INDIKÁTORY (předpokládané):  

● Počet nově pořízeného vybavení (HW, SW)

● Počet nových produktů (např. metodik) modernizujících vzdělávací činnost a studijní 
agendy

● Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí

● Počet/podíl pracovníků užívajících infrastrukturu*

● Počet/podíl akademických pracovníků užívajících infrastrukturu*

● Počet/podíl studentů (Bc, Mgr, PhD) užívajících infrastrukturu*

* dále členěno dle pohlaví a dalších znaků (zdravotní postižení, speciální vzdělávací potřeby ap.)
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A2. BLENDED LEARNING/DISTANČNÍ VÝUKA 
(METODICKÁ ČÁST)

ZAMĚŘENÍ AKTIVITY:

Metodická podpora související s online výukou/ distančním vzděláváním/ blended
learning

INDIKÁTORY (předpokládané):  

● Počet nových produktů (metodik, analýz, informačních materiálů, učebních 
pomůcek ap.) vytvořených pro účely metodické podpory

● Počet podpořených spoluprací/partnerství s tuzemskými a zahraničními VŠ

● Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí

● Počet/podíl podpořených akademických pracovníků*

● Počet/podíl podpořených studentů (Bc, Mgr, PhD)*

* dále členěno dle pohlaví a dalších znaků (zdravotní postižení, speciální vzdělávací potřeby ap.)
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A3. PROFESNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY

ZAMĚŘENÍ AKTIVITY:

Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů

INDIKÁTORY (předpokládané):  

● Počet nových studijních programů (Bc, Mgr)

z toho: vytvořených ve spolupráci s jinou VŠ, s alespoň jedním předmětem 
vyučovaným v anglickém jazyce

● Počet nově vytvořených specializací

● Počet nových produktů (metodik, učebních pomůcek ap.)

● Počet podpořených spoluprací/partnerství

● Počet poprvé zapsaných studentů do 1. ročníku nových studijních programů*

● Počet absolventů prvního ročníku v nových studijních programech*

* dále členěno dle pohlaví a dalších znaků (zdravotní postižení, speciální vzdělávací potřeby ap.)
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A4. UPSKILLING/ RESKILLING

ZAMĚŘENÍ AKTIVITY:

Tvorba nových kurzů zaměřených na upskilling/ reskilling/ CŽV/ NSK

INDIKÁTORY (předpokládané):  

● Počet nově vytvořených kurzů

z toho: CŽV, upskilling, reskilling, NSK

● Počet nových produktů (metodik, učebních pomůcek ap.)

● Počet podpořených spoluprací/partnerství

● Počet účastníků*

* dále členěno dle pohlaví a dalších znaků (zdravotní postižení, speciální vzdělávací potřeby ap.)



B. SOUTĚŽNÍ ČÁST

CÍL: tvorba nových profesně i akademicky zaměřených studijních programů v rychle se 
rozvíjejících, progresivních oborech

INDIKÁTOR stanovený EC: minimálně 15 SP

● MŠMT stanoví 

➢ maximální celkovou alokaci na soutěžní část

➢ maximální výši příspěvku na 1 SP

● relevantnost a kvalitu podaných návrhů bude hodnotit odborná komise

● MŠMT stanoví oblasti zaměření v souladu s evropskými a národními strategiemi
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Umělá inteligence Veřejné zdraví

Autonomní mobilita

Blockchain Big Data

Nanotechnologie

Biotechnologie

Vesmírné technologie

KybernetikaRobotika

Asistivní technologie

Dopady AI na společnosti 
(právní, ekonomické, etické)

Virologie

Oběhové hospodářství

Čistá energie

eGovernment

Zelený designAlternativní pohony

Kvantové technologie

Zemědělství 4.0: 
robotizace v zemědělstvíGreen Deal

EkotechnologieKyberbezpečnost



C. SPOLEČNÉ PROJEKTY

● účast ve společném projektu podmínkou pro získání příspěvku v části A 
(příspěvek pro danou VVŠ kvantifikovaný dle předem stanovených ukazatelů)

● MŠMT stanoví na každý projekt maximální celkovou výši příspěvku

● VVŠ podají návrh společného projektu („CRP“) vč. rozdělení finančních 
prostředků na jednotlivé VVŠ
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Digitalizace studijních agend Microcredentials

úprava a rozšíření stávajících IS a tvorba 
jednotných postupů v oblasti studijních 
agend, využití blockchain pro vydávání 
dokladů (potvrzení o studiu, diplomy),

kyberbezpečnost, DEPO

metodika tvorby kurzů, 
tvorba jednotné podoby 

certifikátu, využití 
blockchain pro vydávání 

certifikátu



VAZBA NPO NA NÁRODNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Obecné požadavky budou stanovené v systému varovných signálů RED FLAGS v části týkající se 
dvojího financování:

Reformy a investice podpořené z Nástroje mohou obdržet podporu z jiných programů a nástrojů Unie pouze 
za předpokladu, že nepokrývá totožné výdaje, nebo jejich totožné části. Operace podpořené v rámci NPO 
mohou získat i další podporu z jiných zdrojů EU , případně národních zdrojů, pokud je to v souladu s pravidly 
veřejné podpory a ustanoveními příslušných výzev a programů podpory (tj. správce programu umožnil 
kombinaci podpor z více programů/výzev). 

Nikdy ale nesmí být totožný výdaj, nebo totožná část výdaje hrazena vícenásobně z několika zdrojů. Pokud u 
operací dochází k souběhu podpor, je potřeba zavést taková opatření, aby příjemce byl schopen jednoznačně 
odlišit a prokázat vazby mezi zdroji a jimi podpořenými výdaji, nebo jejich částmi (především prostřednictvím 
nástrojů analytického účetnictví a na základě detailní evidence výdajů, dodávek, prací a služeb v účetnictví 
příjemce).

→ NPO je synergický k PPSŘ (a popř. operačním programům) 

• PPSŘ více zaměřen na strategický rozvoj VŠ

• NPO zacílen na konkrétní oblasti a studijní programy, popř. kurzy CŽV, investice do 
infrastruktury (INV max. 75 %)

→ Čestné prohlášení, že se nejedná o dvojí financování

→ Předkládané projekty v oblastech A a B musí být schváleny správní radou VŠ
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PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM
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Září-říjen 2021

Listopad 2021

Březen 2022

2022-06/2024

ze strany Evropské komise budou zaslány další  
požadavky týkající se NPO (indikátorové sady atp.)

vyhlášení programu ze strany MŠMT

předložení žádostí (vč. soutěžní části)

doba řešení projektů

Červen 2022 vyhodnocení žádostí ze strany MŠMT

2022-2026 vykazování indikátorů

Březen 2026 vyhodnocení NPO pro oblast VŠ



https://www.google.cz/maps/place/Karmelitsk%C3%A1+529/5,+118+00+Praha+1-Mal%C3%A1+Strana/@50.0852785,14.401439,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b94e3028a6d63:0xc245e5c6bd645e50!8m2!3d50.0852785!4d14.4036277

