
Číslo výzvy Prioritní osa Název výzvy Druh výzvy Anotace/zaměření výzvy

Datum 

vyhlášení 

výzvy

Datum 

ukončení 

výzvy

Celkový objem 

finančních 

prostředků ve 

výzvě (v Kč)

Počet 

předložených 

žádostí o 

podporu

Celkový objem 

finančních 

prostředků v 

předložených 

žádostech o 

podporu (v Kč)

Počet žádostí o 

podporu v 

procesu 

hodnocení 

Celkový objem 

finančních 

prostředků 

hodnocených 

žádostí o podporu 

(v Kč)

Počet 

vyřazených 

žádostí o 

podporu

Celkový objem 

finančních 

prostředků 

vyřazených žádostí 

o podporu (v Kč)

Počet 

podpořených 

žádostí o 

podporu

Celkový objem 

finančních 

prostředků 

podpořených 

žádostí o 

podporu (v Kč)

Zbývající objem 

finančních 

prostředků ve 

výzvě (v Kč)

Více informací

02_15_001

PO 3 - Rovný přístup 

ke kvalitnímu 

předškolnímu, 

primárnímu a 

sekundárnímu 

vzdělávání

Individuální projekty 

systémové
Průběžná

●snižování nerovností ve vzdělávání

●podpora kvalitní výuky a učitele jako jejího klíčového 

předpokladu 

●budování kapacity pro odpovědné a efektivní řízení 

vzdělávacího systému

8.7.2015 31.12.2017 2 000 000 000 8 1 949 208 100 1 200 000 000 1 507 850 000 6 1 241 358 100 558 641 901

http://www.msmt.c

z/individualni-

projekty-systemove

02_16_039

PO 3 - Rovný přístup 

ke kvalitnímu 

předškolnímu, 

primárnímu a 

sekundárnímu 

vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání 

pro KPSVL 

(Koordinovaný přístup 

k sociálně vyloučeným 

lokalitám) II

Průběžná

●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

●podpora mateřských, základních i středních škol v 

oblasti zavádění a realizace individuální integrace

●podpora vzniku platforem a workshopů mezi 

jednotlivými aktéry ve vzdělávání

11.10.2016 29.12.2018 450 000 000 1 7 688 987 1 7 688 987 0 0 0 0 442 311 014

http://www.msmt.c

z/inkluzivni-

vzdelavani-pro-kpsvl-

ii

02_16_034

PO 3 - Rovný přístup 

ke kvalitnímu 

předškolnímu, 

primárnímu a 

sekundárnímu 

vzdělávání

Implementace 

krajských akčních 

plánů I

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 

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

12.6.2017 20.12.2017 1 750 000 000 12 1 233 676 047 12 1 233 676 047 0 0 0 0 516 323 953

http://www.msmt.c

z/implementace-

krajskych-akcnich-

planu-i-2

02_16_027

PO 2 - Rozvoj 

vysokých škol a 

lidských zdrojů pro 

výzkum a vývoj

Mezinárodní mobilita 

výzkumných 

pracovníků

Průběžná

● posílení mezinárodní spolupráce                                                    

● podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a 

rozvoj výzkumných organizací prostřednictvím posílení 

lidských zdrojů

30.6.2017 31.12.2017 1 500 000 000 54 1 123 358 581 41 935 551 071 5 106 909 154 8 80 898 356 483 550 573

http://www.msmt.c

z/mezinarodni-

mobilita-

vyzkumnych-

pracovniku-1

02_17_050

PO 2 - Rozvoj 

vysokých škol a 

lidských zdrojů pro 

výzkum a vývoj

Mezinárodní mobilita 

výzkumných 

pracovníků - MSCA - IF

Průběžná

● podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a 

rozvoj výzkumných organizací prostřednictvím posílení 

lidských zdrojů

● posílení mezinárodní spolupráce

4.7.2017 31.12.2017 500 000 000 18 182 971 540 14 153 764 104 1 7 207 824 3 21 999 612 324 236 284

http://www.msmt.c

z/mezinarodni-

mobilita-

vyzkumnych-

pracovniku-2

02_17_051

PO 3 - Rovný přístup 

ke kvalitnímu 

předškolnímu, 

primárnímu a 

sekundárnímu 

vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání 

pro sociálně vyloučené  

lokality (SVL)

Průběžná

● zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně 

vyloučených lokalit (SVL)

● podpora obcí a krajů v roli koordinátora řešení 

problematiky inkluzivního vzdělávání v daném území

● finanční prostředky pro mateřské, základní a střední 

školy a pro školská zařízení na zájmové vzdělávání v 

oblasti zavádění a realizace individuální integrace

22.8.2017 29.12.2018 250 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 000

http://www.msmt.c

z/inkluzivni-

vzdelavani-pro-

socialne-1

Finanční stav aktuálních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 Tabulka je aktualizovaná dvakrát měsíčně (datum poslední aktualizace: 15. 12. 2017); zdroj dat MS2014+
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02_17_052

PO 3 - Rovný přístup 

ke kvalitnímu 

předškolnímu, 

primárnímu a 

sekundárnímu 

vzdělávání

Individuální projekty 

systémové III
Průběžná

● vytvoření a pilotní ověření systému profesní podpory 

pedagogických pracovníků v oblasti oborových didaktik a 

pedagogického řízení škol prostřednictvím oborových a 

mezioborových metodických kabinetů

● rozvoj kolegiálních forem podpory, přenosu dobré 

praxe a poradenství pro ředitele, vedoucí pedagogické 

pracovníky a pedagogické pracovníky včetně začínajících 

a uvádějících učitelů

● nastavení systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků s definovanými kritérii kvality profesního 

vzdělávání pedagogů, který bude přispívat ke zvyšování 

jejich profesního rozvoje

8.9.2017 28.2.2018 350 000 000 1 348 415 000 1 348 415 000 0 0 0 0 1 585 000

http://www.msmt.c

z/individualni-

projekty-systemove-

iii

02_17_044

PO 2 - Rozvoj 

vysokých škol a 

lidských zdrojů pro 

výzkum a vývoj

Podpora rozvoje 

studijního prostředí na 

VŠ

Průběžná

● zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace 

a doplnění vybavení vysokých škol v průřezových 

oblastech

● vybavení knihoven, studoven, jazykových a 

počítačových učeben nebo například přednáškových sálů, 

které jsou využívány napříč studijními programy a 

zároveň mají přímou vazbu na výuku a přímý dopad na 

studenty 

● doplňková investiční podpora a posílení intervencí ESF, 

které byly realizovány v rámci jiných relevantních výzev 

OP VVV, případně podpora a návaznost na obdobné ESF 

aktivity realizované v projektech financovaných v 

minulém programovém období

8.11.2017 26.1.2018 2 800 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 000 000

http://www.msmt.c

z/podpora-rozvoje-

studijniho-prostredi-

na-vs-2

02_17_047

PO 3 - Rovný přístup 

ke kvalitnímu 

předškolnímu, 

primárnímu a 

sekundárnímu 

vzdělávání

Místní akční plány 

rozvoje vzdělávání II
Průběžná

● intervence naplánované v místním akčním plánu, které 

vedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a 

základních školách 

● podpora spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů 

ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání

● podpora pedagogických pracovníků formou vzdělávání, 

mentoringu a síťování se zkušenými kolegy

●rozvoj gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků 

●podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem

15.11.2017 31.10.2018 3 000 000 000 1 13 456 100 1 13 456 100 0 0 0 0 2 986 543 900

http://www.msmt.c

z/mistni-akcni-plany-

rozvoje-vzdelavani-ii-

1

02_17_043

PO 1 - Posilování 

kapacit pro kvalitní 

výzkum

Teaming II Průběžná

● podpora významného upgradu

stávajícího výzkumného centra (či výzkumných center)

v České republice, které je postavené na spolupráci

se zahraniční vedoucí vědeckou institucí v souladu se

zaměřením výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020

● infrastrukturní investice a vybavení projektů úspěšných 

ve výzvě Teaming Phase 2 z Horizontu 2020

22.11.2017 15.11.2018 900 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 900 000 000
http://www.msmt.c

z/teaming-ii
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