operační programy

OPERAČNÍ PROGRAM
VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2016
V letošním roce plánuje OP VVV vyhlásit řadu výzev např. formou šablon
pro mateřské a základní školy, se zaměřením na společné / inkluzivní vzdělávání
nebo také na podporu spolupráce výzkumných organizací s podniky a školami.

Výzvy OP VVV v roce 2016
Během roku 2016 plánuje Řídicí orgán
OP VVV (dále jen ŘO OP VVV) vyhlásit výzvy
například na podporu systémových projektů v souvislosti se strategickým řízením
VaVaI v ČR, RIS3 manažery, rozvoj strategického řízení politiky VaVaI a také kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení
výzkumných organizací. Další výzvy budou
zaměřeny na systémy pro centralizované
zpřístupňování informačních zdrojů pro
výzkum, vývoj a inovace, realizaci výzkumných projektů v předaplikační fázi, dlouhodobou spolupráci výzkumných organizací
s podniky a mezinárodní a mezisektorovou
mobilitu výzkumných pracovníků. V roce
2016 by rovněž měly být vyhlášeny výzvy
na podporu studentů se specifickými potřebami a na zkvalitnění podmínek pro
celoživotní vzdělávání na VŠ. ŘO OP VVV
připravuje také výzvu Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro mateřské a základní školy I. Jedná se
o první výzvu OP VVV, která bude založena
na principu zjednodušeného vykazování,
se kterým má MŠMT velmi dobré zkušenosti z předchozího programového období
(např. výzvy OP VK známé pod názvem „šablony“). Nově budou moci o podporu žádat
také mateřské školy. Výzva je navíc určena

mateřským a základním školám na celém
území České republiky, tedy včetně škol na
území hlavního města Prahy. Obdobná výzva, tentokrát pro střední školy, je plánovaná k vyhlášení v druhé polovině roku 2016.
OP VVV letos podpoří prostřednictvím
několika výzev také inkluzivní vzdělávání
s vazbou na IPs, KAP nebo MAP. Další výzvy budou určeny na jazykové či pregraduální vzdělávání, na rozvoj informatického
myšlení a digitální gramotnosti žáků nebo
také na podporu žáků se zdravotním postižením. Navazovat se bude také na výzvu
Budování kapacit I z roku 2015. Více informací o výzvách najdete na níže uvedených
webových stránkách.

Hodnocení projektů
V návaznosti na vyhlášené výzvy bylo ke
konci roku 2015 vyhlášeno výběrové řízení pro zahraniční externí hodnotitele, které probíhá do konce června 2016. ŘO OP
VVV chce tímto zajistit nábor dostatečného
počtu zahraničních hodnotitelů k zajištění kvalitního hodnocení žádostí. Výběrové
řízení pro tuzemské externí hodnotitele je
v tuto chvíli uzavřeno, ale v závislosti na zaměření plánovaných výzev plánuje ŘO OP
VVV průběžně rozšiřovat řady hodnotitelů
o další odborníky. Vyhlášení výběrového
řízení pro tuzemské experty lze očekávat
v průběhu prvního pololetí tohoto roku.

K 29. 2. 2016 již byly tři výzvy v OP VVV uzavřeny. Shrnutí těchto výzev zachycuje následující tabulka:
Celkový objem
fin. prostředků
požadovaných
v projektových
žádostech (v Kč)

Celková
alokace
výzvy (v Kč)

Počet
předložených
projektových
žádostí

Fázované projekty, PO1

Výzva byla určena pro žadatele, jejichž projekty,
schválené v OP VaVpI ve výzvách 1.1 – Evropská
centra excelence a 2.2 – Regionální VaV centra OP
VaVpI fázují v souladu s Pokynem Evropské komise k uzavření programů na období 2007–2013.
Oba fázované projekty jsou již schválené a probíhá
jejich realizace.

3 200 000 000

2

2 612 399 882,99

Podpora excelentních
výzkumných týmů, PO1

Výzva se zaměřila na rozvoj kapacit výzkumných
týmů, dobudování, modernizaci či upgrade infrastruktury a rozvoj strategických partnerství.
Projektové žádosti jsou nyní v procesu hodnocení.

2 500 000 000

98

16 194 398 445,70

Inkluzivní vzdělávání,
PO3

Cílem výzvy byla podpora inkluze a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Hlavní zaměření
se orientuje na vyrovnání příležitostí dětí a žáků
ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně
odlišného prostředí.
Projektové žádosti jsou nyní v procesu hodnocení.

700 000 000

120

2 768 607 900,39

Název výzvy,
Prioritní osa

Zaměření výzvy

Aktuální semináře – co již v roce 2016
proběhlo a co ještě plánujeme
ŘO OP VVV současně s každou vyhlášenou

schvalovací proces a hodnoticí kritéria
pro danou výzvu, nebo portál IS KP 14+
(tedy Informační systém koncového pří-

ŘO OP VVV pokračovat i nadále v souladu
s aktuálně vyhlašovanými výzvami. Rádi
bychom Vás také pozvali na aktuální in-

výzvou zveřejňuje na svých internetových
stránkách informace o realizaci seminářů
pro žadatele. Cílem těchto seminářů je
seznámit účastníky s věcným záměrem
výzvy a předat jim veškeré informace potřebné pro úspěšné zpracování žádosti
o podporu v souladu s podmínkami výzvy. Obsahem prezentací je mj. metodický výklad výzvy, finanční řízení projektu,

jemce). V roce 2016 již v Praze proběhly
např. semináře pro žadatele výzev Rozvoj
klíčových kompetencí v rámci oborových
didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů, Budování kapacit pro
rozvoj škol I, Výzkumné infrastruktury,
Gramotnosti, Budování expertních kapacit
- transfer technologií a Excelentní výzkum.
V organizaci seminářů pro žadatele bude

formační semináře „Společné vzdělávání
a OP VVV“, které se uskuteční v průběhu
dubna, května a června 2016 v jednotlivých krajích ČR. Semináře jsou určeny
především pro ředitele mateřských a základních škol a pracovníky školských poradenských zařízení v daném kraji.

Přestěhovali jsme se!
Zaměstnanci Sekce operačních programů se na přelomu roku přestěhovali do prostor budovy Harfa Office Park ve Vysočanech. Od 4. ledna 2016
tak platí nová kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15,190 00 Praha 9. Korespondenční adresa zůstává: Karmelitská 529/5,
118 12 Praha 1.
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Více informací o výzvách: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

Více informací o seminářích: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare

