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1.1.4 Zlepšení strategického řízení výzkumu na 

národní úrovni

Výzva č. 02_16_024 pro Strategické řízení VaVaI na 

národní úrovni II v prioritní ose 1 OP

17.07.2019 31.07.2020 zkvalitnění řízení RIS3 strategie, 

pravidelného sledování a 

vyhodnocování inovačního 

potenciálu VaVaI

dle spec. podmínek https://www.dotaceeu.cz

/cs/jak-ziskat-

dotaci/vyzvy/vyzvy-2014-

2020/02-operacni-

program-vyzkum,-vyvoj-
2.1.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s 

výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v 

oblasti výzkumu a vývoje

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu 

výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP

24.10.2019 30.06.2020 rozvoj lidských zdrojů ve 

výzkumu formou podpory 

mobilit výzkumných, 

technických a administrativních 

pracovníků

příjemci: organizace dle Rámec 

VaVaI

https://opvvv.msmt.cz/vy

zva/vyzva-c-02-18-053-

mezinarodni-mobilita-

vyzkumnych-technickych-

a-administrativnich-

pracovniku-vyzkumnych-2.1.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s 

výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v 

oblasti výzkumu a vývoje

Výzva č. 02_20_079 pro Mezinárodní mobilitu 

výzkumných pracovníků - MSCA - IF IV v prioritní 

ose 2 OP

19.03.2019 31.08.2020 rozvoj lidských zdrojů ve 

výzkumu formou podpory 

kvalitních projektů schválených 

na evropské úrovni, podpora 

profesního růstu výzkumných 

pracovníků, podpora kvalitního 

výzkumu, vzdělávání pro praxi, 

rozvoj komunikace a spolupráce

pracovníci výzkumných 

organizací

https://opvvv.msmt.cz/v

yzva/vyzva-c-02-18-054-

rozvoj-kapacit-pro-

vyzkum-a-vyvoj-ii.htm

3.1.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v 

klíčových kompetencích

Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v 

prioritní ose 3 OP

31.10.2019 31.05.2021  intervence plánované v KAP 

pro zkvalitnění řízení škol a 

vzdělávání na území krajů

Kraje – vyšší územní 

samosprávné celky

https://opvvv.msmt.cz/vy

zva/vyzva-c-02-19-078-

implementace-krajskych-

akcnich-planu-ii/text-3.1.4 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících 

pedagogických pracovníků

Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v 

prioritní ose 3 OP

31.10.2019 31.05.2021  intervence plánované v KAP 

pro zkvalitnění řízení škol a 

vzdělávání na území krajů

Kraje – vyšší územní 

samosprávné celky

https://opvvv.msmt.cz/vy

zva/vyzva-c-02-19-078-

implementace-krajskych-

akcnich-planu-ii/text-

vyzvy.htm

Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní 

ose 3 OP

31.03.2020 29.06.2021 podpora činností mateřské a 

základní školy formou projektů 

zjednodušeného vykazování

Mateřské a základní školy dle 

specifik

https://opvvv.msmt.cz/vy

zva/vyzva-c-02-20-080-

sablony-iii-mimo-hlavni-

mesto-praha/text-

vyzvy.htm

Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v 

prioritní ose 3 OP

31.10.2019 31.05.2021  intervence plánované v KAP 

pro zkvalitnění řízení škol a 

vzdělávání na území krajů

Kraje – vyšší územní 

samosprávné celky

https://opvvv.msmt.cz/vy

zva/vyzva-c-02-19-078-

implementace-krajskych-

akcnich-planu-ii.htm

3.2.1 Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání Výzva č. 02_19_077 Podpora žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

30.08.2019 27.11.2019 Podpora pedagogických 

pracovníků a škol a školských 

zařízení

plánovaná od VIII 2019, 

příjemci: školy a školská 

zařízení, NNO, z.s.p.o, územní 

samosprávné celky a jejich PO, 

mikroregion

https://opvvv.msmt.cz/vy

zva/vyzva-c-02-19-

077.htm

3.3.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně 

začleňování romských dětí do vzdělávání

Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní 

ose 3 OP

31.03.2020 29.06.2021 Podpora osobnostně profesního 

rozvoje pedagogů a zvyšování 

kvality vzdělávání v mateřských 

a základních školách 

prostřednictvím sdílení 

zkušeností pedagogů, 

spolupráce s odborníky z praxe, 

zahraničních stáží pedagogů a 

na pomoc školám při 

společném vzdělávání dětí a 

žáků

Mateřské a základní školy dle 

specifik

https://opvvv.msmt.cz/vy

zva/vyzva-c-02-20-080-

sablony-iii-mimo-hlavni-

mesto-praha/text-

vyzvy.htm

zdroj dat: jedna výzva může být rozdělena mezi několik SC - podbarveno vždy jednou barvou
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3.1.5 Zvyšení kvality vzdělávání a odborné 

přípravy včetně posílení jejich relevance pro 

trh práce


