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Podporované aktivity Typy příjemců Druh výzvy Plánované datum 
vyhlášení výzvy

PO1 IP1 SC1
Výzkumné infrastruktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy - budování či modernizace infrastruktury; 
rozvoj kapacit výzkumných týmů; projekty špičkového VaV; vytváření strategických partnerství; mezinárodní 
spolupráce (včetně dodávek částí infrastruktur či výzkumných zařízení);

výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI kolová 1.7.2015

PO1 IP1 SC1
Výzkumné infrastruktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy - budování či modernizace infrastruktury; 
rozvoj kapacit výzkumných týmů; projekty špičkového VaV; vytváření strategických partnerství; mezinárodní 
spolupráce (včetně dodávek částí infrastruktur či výzkumných zařízení);

výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI průběžná 29.4.2015

PO1 IP1 SC1 Výzkumné infrastruktury výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI průběžná 1.6.2015

PO1 IP1 SC1
Výzkumné infrastruktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy - budování či modernizace infrastruktury; 
rozvoj kapacit výzkumných týmů; projekty špičkového VaV; vytváření strategických partnerství; mezinárodní 
spolupráce (včetně dodávek částí infrastruktur či výzkumných zařízení);

výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI průběžná 7.7.2015

PO1 IP1 SC3 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI kolová 1.9.2015

PO1 IP1 SC4

Budování institucionální kapacity a strategické inteligence veřejné správy, Rozvoj strategického řízení politiky VaVaI, 
Vytvoření systému popularizace výsledků českého VaV, Vytvoření a implementace systému centrálních informačních 
zdrojů pro VaV, Podpora volného přístupu k vědeckým informacím - „open access“, Vytvoření a implementace 
mechanismů pro mezinárodní koordinaci podpory výzkumných a inovačních aktivit

orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené 
organizace průběžná 2.4.2015

PO1 IP1 SC2
Příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových partnerství 
(typu evropských kompetenčních center a kolokačních center).

výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI, další 
subjekty provádějící výzkum kolová 21.10.2015

PO1 IP1 SC2 Realizace výzkumných projektů v před-aplikační fázi
výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI, další 
subjekty provádějící výzkum kolová 7.9.2015

PO2 IP1 SC5
Zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z výzkumu do praxe, včetně zvyšování 
kvalifikace specializovaných pracovníků. + twinning výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI průběžná 10.11.2015

PO2 IP1 SC5
Podpora a rozvoj LZ pro implementaci strategie inteligentní specializace na regionální úrovni; příprava a rozvoj nových 
nebo inovovaných nástrojů, které povedou k naplňování RIS3, podpora dlouhodobé spolupráce veřejného, 
akademického a aplikačního sektoru – příprava projektových záměrů přispívajících k cílům RIS3

Územní samosprávný celek, ústřední orgán státní správy, další 
subjekty zapojené do řízení a implementace RIS 3 kolová 5.10.2015

PO2 IP1 SC5

1) Pobyty (odborné pracovní stáže) výzkumných pracovníků v zahraničních VO a podnicích (v rámci i mimo EU);
 2) Výměna výzkumných pracovníků české a zahraniční (EU) výzkumné instituce;
3)Pobyty zahraničních výzkumných pracovníků ve VO v ČR, reintegrace + podpora budování kvalitních týmů  (nejen 
podpora českých kvalitních v.pracovníků, ale i zahraničních- zaměřeno na výkonnostní kritéria)

Vysílající subjekt- VO/VŠ, Spolufinancování: 1) z MSCA COFUND, u 
aktivit 2) a 3) z české VO/VŠ. V rámci projektů bude bonifikována 
spolupráce s podnikovou sférou a podpora žen ve výzkumu.

kolová 14.12.2015

PO2 IP1 SC5
Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů, programů typu mezinárodních graduate a doctorate schools, 
zajištění klíčových výzkumných a akademických pracovníků výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI kolová 22.10.2015

PO2 IP1 / IP2 SC1 -SC4  
ESF

mobility, podpora vzdělávací činnost VŠ, zvyšování kvalifikace akademických pracovníků VŠ, tvorba a inovace studijních 
programů, spolupráce VŠ a aplikační sféry, internacionalizace, podpora poradenských center, podpora studentů se 
specifickými potřebami, zvyšování kvalifikace pracovníků VŠ pro CŽV, podpora kvalifikace pro strategické řízení VŠ 
(včetně podpory lidských zdrojů na VŠ), podpora měkkých dovedností studentů VŠ, stáže, zkvalitnění vzdělávací 
infrastruktury, strategické řízení kvality v oborech učitelství

VŠ kolová 20.10.2015

PO2 IP1 SC4
implementace informačního portálu pro vysoké školství (návaznost na Ipn KREDO)

orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené 
organizace průběžná 2.4.2015

PO3 TC9
IP 3

SC1

Podpořené aktivity v projektech budou: Rozvoj spolupráce pedagogických a sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání; 
Podpora nových týmů a jejich kontaktů v komunitě u nově budovaných mateřských škol, případně dětských skupin; 
Podpora pedagogů přípravných tříd běžných základních škol (práce s RVP PV); Podpora inkluzivity, otevřenosti a lepší 
spolupráce s rodiči jako předpoklad pro kvalitní mateřské školy; Programy zaměřené na prevenci školní neúspěšnosti 
sociálně znevýhodněných a romských dětí („dobrý start“); Vzdělávání učitelů v oblasti práce s kolektivem dětí z  
odlišných etnických a sociálních skupin; DVPP - Otevřenost učitelů včetně vedení k práci se sociokulturním kontextem, 
ve kterém se nachází jednotlivé děti, vzdělávání pro celou školu; DVPP: zážitkové vzdělávání učitelů zaměřené na 
změny postojů k romské marginalizované komunitě; Osvěta veřejnosti v oblasti inkluzívního vzdělávání; Podpora 
alternativních forem předškolního vzdělávání v odůvodněných případech; Spolupráce nízkoprahových forem 
předškolního vzdělávání a mateřských škol. Odborní pracovníci a asistenti pedagoga do ZŠ a MŠ. Usnadňování 
přechodu mezi stupni vdělání dětí a žáků. 

NNO, VŠ a další specifikovaní ve výzvě

(např. školská zařízení v případě realizace inkluzívního vzdělávání, 
OPŘO)

kolová 14.5.2015

PO3

TC 10
IP 1
TC 9 

IP 2, 3

SC3

a) Podpořeny budou projekty na podporu funkčních partnerství pro vytvoření  místních akčních plánů v území. 
Podmínkou je spolupráce se školami, mimoškolním vzděláváním, rodiči a spolupráce obcí ze spádového území. Cílem 
je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a 
vzdělávací soustavy kraje a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu slabých škol, slabších žáků a 
rozvoj potenciálu každého žáka. Součástí aktivit může být společné plánování investičních akcí, které území bude chtít 
podpořit z IROP. Podpořeny budou i konkrétní aktivity, které byly naplánovány ve spolupráci ve funkčních 
partnerstvích v území (mimo území, na kterých pracuje Agentura pro sociální začleňování). Podmínkou je spolupráce 
se školami a zaměření na podporu žáků ohrožených školních neúspěchem a rozvoj potenciálu každého žáka. 
b)Výzva pro obce: Jde o výzvu koordinovanou s Operačním programem Zaměstnanost (MPSV) a Integrovaným 
regionálním operačním programem (MMR). (ŘO OP Z - MPSV vypíše výzvu pro obce spolupracující v rámci 
koordinovaného přístupu v srpnu 2015 a následně prosinci 2015, vždy pro cca 15 obcí, celkem 30. Bylo by vhodné, aby 
OP VVV vyhlásilo výzvy ve stejných termínech. 
V roce 2015 se navrhuje tedy vyhlásit výzvy pro 30 obcí, které mají rámcově zpracovaný plán - pro každou lokalitu na 
intervence do oblasti školství cca 8 mil. z OP VVV/ jedno území (náklady zejména na zajištění školního poradenského 
pracoviště (koordinovaně s ostatními mechanismy podpory), další  vzdělávaní pedagogických pracovníků, podpora 
aktivit žáků, zapojení rodiny, školských poradenských zařízení, veřejnosti). Podmínkou je existence společného 
strategického plánu zaměřeného na podporu žáků ohrožených sociálním vyloučením.

Bude specifikováno ve výzvě kolová 27.4.2015

PO3 IP 1 SC3
Výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat krajské strategie, výběr a příprava týmu metodiků 
pomáhajících realizovat tematické intervence v krajích, výběr a příprava koordinátorů krajských strategií, propagace, 
řízení, aktivizace stakeholderů v krajích

Kraje průběžná 2.4.2015

PO3 IP 1 SC5
Tvorba nových aplikací pro kariérové poradenství a zajištění koordinace kariérového poradenství v krajích; Tvorba 
metodik a materiálů pro kariérové poradenství;  příprava nových nástrojů a vstupní diagnostiky pro centra CŽU; 
metodická a poradenská podpora škol

Kraje kolová 13.7.2015

IP 1 SC2
Individuální podpora pedagogů - mentoring (výcvik, tvorba metodiky) ZŠ a SŠ ;
Podpora vzájemného učení pedagogů
Osobnostně sociální rozvoj učitelů ZŠ

 Ostatní přímo řízené organizace MŠMT (OPŘO)
- NNO
- VŠ
- Právnické osoby působící ve vzdělávání a v kariérovém 
poradenství (na úrovni systému, sociálního partnerství, přímého 
vzdělávání, výzkumu nebo popularizace vědy nebo kurikulární 
reformy)

IP 1 SC1 Individuální podpora pedagogů - mentoring (výcvik, tvorba metodiky) MŠ
Podpora vzájemného učení pedagogů

NNO, VŠ, případně další specifikovaní příjemci ve výzvě

Předběžný harmonogram výzev OP VVV na rok 2015

2.7.2015



IP 1 SC1
IP 1 SC2

IP 1 SC2
Otevření školy ke zlepšení výsledků žáků, propojení školy s rodiči a místní komunitou a využití jejího potenciálu pro 
mimoškolní vzdělávání, tvorba respektujícího sociálního klima na školách a ve školních společenstvích. Proměna školy 
na centrum obce v oblasti volnočasových služeb a zájmového vzděláván.

Školy a školská zařízení uvedená ve školském rejstříku 
- Organizační složky státu (OSS)
- Ostatní přímo řízené organizace MŠMT (OPŘO)
- NNO
- VŠ
- Kraje
- Právnické osoby působící ve vzdělávání a v kariérovém 
poradenství (na úrovni systému, sociálního partnerství, přímého 
vzdělávání, výzkumu nebo popularizace vědy nebo kurikulární 
reformy)
- Zřizovatelé škol a školských zařízení a jejich svazky a sdružení.

IP 1 SC3
Příprava metodických nástrojů (videa, metodiky, příprava kurzu pro DVPP - interní mentor pro formativní hodnocení; 
DVPP pro vedoucího pracovníka školy; 

Školy a školská zařízení uvedená ve školském rejstříku
Organizační složky státu (OSS)
Ostatní přímo řízené organizace MŠMT (OPŘO)
NNO
VŠ
Kraje
Právnické osoby působící ve vzdělávání a v kariérovém poradenství 
(na úrovni systému, sociálního partnerství, přímého vzdělávání, 
výzkumu nebo popularizace vědy nebo kurikulární reformy)
Zřizovatelé škol a školských zařízení a jejich svazky a sdružení.

TC 9
IP 2

SC 1

Příprava metodických nástrojů (videa, metodiky, příprava kurzu pro DVPP - pro oblast podpory funkční gramotnosti 
žáků s SVP na SŠ. Regionální centra podpory učitelů. Extrakurikulární aktivity na podporu základních gramotností. 
Výzkumně pilotní projekty s akcentem na romské žáky. Aktivity k podpoře digitální strategie.

NNO ve spolupráci s VŠ kolová

TC 10
IP1

SC1
SC 2
SC4
SC5

Příprava chybějících metodických materiálů pro čtenářskou a matematickou pregramotnost a polytechnické vzdělávání 
v MŠ (environmentální výchova, rozvoj zručnosti dětí, základy přírodních věd, kreativita) + DVPP.
Čtenářská a matematická gramotnost ZŠ.

VŠ, NNO kolová

IP 1 SC2

IP 1 SC3

TC 10
IP 1 SC5

Projekt tvoří dvě spolu úzce související části:
A. Modernizace středního odborného vzdělávání
B. Poskytování metodické a supervizní podpory při přípravě, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů (KAP)
Ad A) 
• Modernizace všeobecně vzdělávací složky a integrace klíčových kompetencí
• Modernizace oborové struktury a odborné složky vzdělávání
• Začlenění kvalifikační struktury NSK do počátečního odborného vzdělávání
• Vzdělávání učitelů
• Metodická podpora vzdělávací praxe na školách

Ad B) Poskytování metodické a supervizní podpory při přípravě, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů, 
které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření Operačního programu Výzkum, vývoj, 
vzdělávání v prioritních oblastech:
• Spolupráce škol a zaměstnavatelů
• Polytechnické vzdělávání
• Podnikavost
• Kariérové poradenství
• Sítě škol CŽU
• Rozvoj vzdělávací infrastruktury
• Volitelná témata dle priorit jednotlivých krajů

OPŘO 

TC 9
IP 3 SC1

Agentura pro sociální začleňování (ASZ), ve spolupráci s obcemi jako zřizovateli, školami a ostatními partnery, včetně 
NIDV a školských poradenských zařízení, bude vytvářet v sociálně vyloučených lokalitách místní akční plány rozvoje 
vzdělávání. Dle obecné části metodiky budou přistupovat lokality takto: Do KPSVL je zařazeno 20 obcí, se kterými 
Agentura v současné době spolupracuje. V dalších vlnách bude od ledna r. 2015 do KSPVL zapojeno dalších 10 obcí, od 
ledna r. 2016 dalších 17 obcí, od července r. 2016 dalších 8 obcí, od července r. 2017 dalších 9 obcí, od ledna r. 2019 
minimálně dalších 9 obcí, respektive podle poptávky celkem 17 obcí, případně další obce v červenci roku 2019. Celkem 
minimálně 70 obcí, podle poptávky až k 90 do r. 2019, ve kterých bude působit až do roku 2022. Půjde o 6-letý projekt.
Příjemcem a realizátorem je Úřad vlády, Agentura pro sociální začleňování. Jedná se o koordinovanou výzvu s 
Operačním programem Zaměstnanost (OP Z, MPSV) a Integrovaným regionálním operačním programem (IROP, MMR) 
v rámci koordinovaného přístup, díky kterému bude do těchto území plynout i podpora zaměstnanosti a sociálního 
bydlení z OP Z a IROP Jde o praktickou realizaci Memoranda MŠMT a Úřadu vlády.

Organizační složky státu (OSS)

TC 9
IP 3 SC 1

Podpora tvorby transformačních plánů institucí (věcné řešení, harmonogram, rozpočet, vzdělanostní potřeby, 
monitorovací a hodnotící mechanismy). 
Realizace transformačních plánů institucí.
Rozvoj ambulantních a komunitních služeb pro ohrožené děti a rodiny.
Snižování maximálních kapacit zařízení institucionální výchovy, zkracování doby pobytu v ústavní péči. 
Rozvoj spolupráce zařízení institucionální výchovy s rodinami dětí, orgány sociálně právní ochrany dětí, sociálními 
službami, náhradními rodiči a dalšími relevantními subjekty. 
Vzdělávání zaměřené na:
o práva dítěte;
o deinstitucionalizaci péče a komunitní služby pro práci s dítětem a rodinou a náhradní rodinnou péči;
o individualizaci poskytované péče v rámci institucionální výchovy;
o zapojování dětí do rozhodování;
o příprava dětí na přemístění;
o práci s identitou.

OPŘO 2.4.2015

TC 9
IP 2 SC 1

systémové zkvalitnění pedagogicko-psychologického poradenství; zefektivnění činnosti školských poradenských 
zařízení i školních poradenských pracovišť OPŘO 2.4.2015

PO3 kolová

IP 1 SC2
Rozvoj klíčových kompetencí v rámci jednotlivých vzdělávacích  oblastí (klíčové kompetence v oborových didaktikách): 
dle RVP ZV - viz výčet níže 1 - 8

VŠ+ povinný partner další VŠ/NNO dlouhodobě se zabývající danou 
problematikou

- osobnostně sociální rozvoj učitelů MŠ
NNO, VŠ, případně další specifikovaní příjemci ve výzvě

PO3 9.9.2015

PO3

Základy akce KLIMA. Akce KLIMA je východiskem, které zdůrazňuje nejdůležitější intervence na tyto oblast:i Kultura 
učení (zaměření na výsledky žáků), Leadership, Inkluze, Mentoring a Aktivní způsoby učení.  Efektivní koordinace všech 
plánových a následně realizovaných individuálních projektů systémových a dalších projektů spojených s akcí KLIMA je 
v rukou příslušných organizačních útvarů MŠMT. 
• implementace kariérního systému: předpokládá se předložení IPs IMKA (NIDV)

OPŘO,  ČŠI

průběžná 

2.4.2015
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