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NÁZEV VÝZVY

SPECIFICKÝ CÍL

Příjem projektů do výzvy

říjen 18

ZAČÁTEK
PŘÍJMU

KONEC
PŘÍJMU

2019

STRUČNÁ
CHARAKTERISTIKA
3

1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.4
2.1.1
2.1.3
2.1.4

2.1.5

2.1.5

Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho
výsledků

Budování kapacit a posílení dlouhodobé
spolupráce výzkumných organizací s aplikační
sférou
Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně
vzdělávací účely
Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní
úrovni
Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a
jeho relevance pro potřeby trhu práce
Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání
na vysokých školách
Nastavení a rozvoj systému hodnocení a
zabezpečení kvality a strategického řízení
vysokých škol
Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s
výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti
výzkumu a vývoje
Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s
výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti
výzkumu a vývoje

3

4

5

6

7

8

9

ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY

10 11 12 1 2

28.06.2019 dle Rámce pro státní podporu
VaVaI, např. veřejné vysoké
školy, výzkumné instituce
31.05.2019 dle Rámce pro státní podporu
VaVaI, např. veřejné vysoké
školy, výzkumné instituce

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18046-vyzkumne-infrastruktury-ii.htm

plánovaná od VII 2019 do II
2020
15.04.2019 Veřejné, státní i soukromé
vysoké školy

https://opvvv.msmt.cz/planovanavyzva/item1026205.htm

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18072-vyzkumne-e-infrastruktury.htm

aktuálně žádná výzva
aktuálně žádná výzva
Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II
Výzva č. 02_18_056 ESF výzva pro VŠ II v prioritní ose
2 OP

28.11.2018

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18056-esf-vyzva-pro-vysoke-skoly-ii.htm

aktuálně žádná výzva
aktuálně žádná výzva
Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu
výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP

plánovaná od IX 2019

Výzva č. 02_19_074 pro Mezinárodní mobilitu
výzkumných pracovníků MSCA IF III v prioritní ose 2
OP
Výzva č. 02_18_057 ERDF výzva pro VŠ II v prioritní
ose 2 OP

plánovaná na III 2019

3.1.1

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně
usnadnění přechodu dětí na ZŠ

3.1.2

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v
klíčových kompetencích

3.3.1

2

18.12.2018

Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s
výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti
výzkumu a vývoje
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých
školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky,
zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a
zvýšení otevřenosti vysokých škol

3.2.1

1

18.12.2018

plánovaná na IV 2019

3.1.5

10 11 12

Výzva č. 02_18_072 pro Výzkumné e-infrastruktury v
prioritní ose 1 OP

Výzva č. 02_19_073 pro Zvyšování kvality interních
grantových schémat na VŠ v prioritní ose 2 OP

3.1.4

9

Výzva č. 02_18_046 pro Výzkumné infrastruktury II v
prioritní ose 1 OP

17.08.2018

3.1.3

8

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-17043-teaming-ii-verze-1.htm

Výzva č. 02_18_055 pro Smart Akcelerátor II v
prioritní ose 2 OP

2.2.1

7

15.05.2019 Výzkumné organizace realizující
projekt Teaming Phase 1

Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s
výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti
výzkumu a vývoje
Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s
výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti
výzkumu a vývoje

2.1.5

6

15.02.2019

25.02.2019

2.1.5

5

2021

Výzva č. 02_17_043 pro Teaming II v prioritní ose 1
OP

Výzva č. 02_18_054 pro Rozvoj kapacit pro výzkum a
vývoj v prioritní ose 2 OP

2.1.5

4

2020

10.06.2019 organizace pro výzkum a šíření
znalostí dle Rámce pro státní
podporu VaVaI (např. vysoké
školy, veřejné výzkumné
instituce
31.10.2019 Vyšší územně samosprávné
celky

28.11.2018

15.04.2019 Veřejné, státní i soukromé
vysoké školy

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní
ose 3 OP

28.02.2018

28.06.2019 pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a školská
zařízení pro zájmové vzdělávání

Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní
ose 3 OP
Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní
ose 3 OP

28.02.2018

28.06.2019 pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a školská
zařízení pro zájmové vzdělávání
28.06.2019 pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a školská
zařízení pro zájmové vzdělávání

Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní
ose 3 OP
Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR
v prioritní ose 3 OP
Výzva č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR
v prioritní ose 3 OP
Výzva č. 02_19_071 pro Zvyšování kvality
neformálního vzdělávání v prioritní ose 3 OP

28.02.2018

Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení
aktuálně žádná výzva
kvality ve vzdělávání
Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících
Výzva č. 02_18_068 pro Pregraduální vzdělávání II v
pedagogických pracovníků
prioritní ose 3 OP
Výzva č. 02_19_076 pro Inovace v pedagogice v
prioritní ose 3 OP
Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy
Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní
včetně posílení jejich relevance pro trh práce
ose 3 OP
Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní
ose 3 OP
Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR
v prioritní ose 3 OP
Výzva č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR
v prioritní ose 3 OP
Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v
prioritní ose 3 OP
Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání
Výzva č. 02_19_077 pro Podporu žáků se zdravotním
postižením II v prioritní ose 3 OP
Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní
romských dětí do vzdělávání
ose 3 OP
Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní
ose 3 OP
Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR
v prioritní ose 3 OP
Výzva č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR
v prioritní ose 3 OP
Výzva č. 02_19_075 pro Inkluzivní vzdělávání pro SVL
II v prioritní ose 3 OP

zdroj dat: https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy
MMR - sestava MS 2014+
aktualizace: 01.03.2019

28.02.2018

12.12.2018
12.12.2018
15.02.2019

11.03.2019
27.03.2019
28.02.2018
28.02.2018
12.12.2018
12.12.2018

28.06.2019 pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a školská
zařízení pro zájmové vzdělávání
29.11.2019 Střední školy, vyšší odborné
školy, domovy mládeže.
29.11.2019 Střední školy, vyšší odborné
školy, domovy mládeže.
06.01.2020 pro spolky, ústavy, z.s.p.o.,
o.p.s., reg. Církve, pobočky NS
MAS

28.06.2019 Vysoké školy - fakulty
připravující budoucí učitele.
30.08.2019 Vysoké školy a jiné neziskové
subjekty
28.06.2019 pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a školská
zařízení pro zájmové vzdělávání
28.06.2019 pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a školská
zařízení pro zájmové vzdělávání
29.11.2019 Střední školy, vyšší odborné
školy, domovy mládeže.
29.11.2019 Střední školy, vyšší odborné
školy, domovy mládeže.
plánovaná od XII 2019 do VI
2020
plánovaná od VIII 2019

28.02.2018

28.06.2019 pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a školská
zařízení pro zájmové vzdělávání

28.02.2018

28.06.2019 pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a školská
zařízení pro zájmové vzdělávání
29.11.2019 Střední školy, vyšší odborné
školy, domovy mládeže.
29.11.2019 Střední školy, vyšší odborné
školy, domovy mládeže.
30.06.2020 obce, svazky ob., kraj, NNO,
z.s.p.o. - vzdělávání dětí a žáků
na území SVL

12.12.2018
12.12.2018
21.01.2019

jedna výzva může být rozdělena mezi několik SC - podbarveno vždy jednou barvou

https://opvvv.msmt.cz/planovanavyzva/item1026257.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18054-rozvoj-kapacit-pro-vyzkum-a-vyvoj-ii.htm

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18055-smart-akcelerator-ii.htm
https://opvvv.msmt.cz/planovanavyzva/planovana-vyzva-c-02-19-073zvysovani-kvality-internich-grantovychschemat-na-vs.htm
https://opvvv.msmt.cz/planovanavyzva/item1026247.htm

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18057-erdf-vyzva-pro-vysoke-skoly-ii.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-prahaverze-1.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyhledavani?text=V%
C3%BDzva%20%C4%8D.%2002_18_064
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-prahaverze-1.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyhledavani?text=V%
C3%BDzva%20%C4%8D.%2002_18_064
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18066-sablony-pro-ss-a-vos-ii-vrr.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18071-zvysovani-kvality-neformalnihovzdelavani-2.htm

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19068-pregradualni-vzdelavani-ii.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/avizo-vyzvy-c02-19-076.htm?a=1
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-prahaverze-1.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyhledavani?text=V%
C3%BDzva%20%C4%8D.%2002_18_064
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18066-sablony-pro-ss-a-vos-ii-vrr.htm
https://opvvv.msmt.cz/planovanavyzva/item1026338.htm
https://opvvv.msmt.cz/planovanavyzva/item1026308.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-prahaverze-1.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyhledavani?text=V%
C3%BDzva%20%C4%8D.%2002_18_064
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18066-sablony-pro-ss-a-vos-ii-vrr.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19075-inkluzivni-vzdelavani-pro-socialnevyloucene-lokality-ii-svl-ii.htm

