O programu
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým
tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a
investičních fondů (ESIF).

Co je cílem OP VVV
Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené
na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků
výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Na co se OP VVV zaměřuje





OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum,
propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke
vzdělávání.
OP VVV by také měl snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný
vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce.
OP VVV podporuje zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost,
sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj
podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.

Podrobněji o OP VVV
Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v
sociálně soudržné společnosti. Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro
který kvalifikovaná pracovní síla představuje klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti
vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke
zkvalitnění vzdělávacího systému naší země. Oblasti intervencí OP VVV proto zahrnují:
a) Podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání
b) Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce
c) Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost
Identifikace problémů a potřeb ČR v oblastech výzkumu a vzdělávání, stejně jako
navazující definice specifických cílů pro OP VVV, je v klíčových bodech syntézou
výsledků problémových analýz základních strategických dokumentů ČR doplněných
řadou dalších specifických dokumentů a studií. Významné investice do produkce nových
znalostí, zvýšeni kvality lidských zdrojů a propojovaní výzkumné a podnikové sféry v
souladu s konceptem inteligentní specializace. Těmito kroky se urychlí strukturální
posun České republiky směrem ke znalostní ekonomice, tzn. k ekonomice založené na

vzdělané pracovní síle, využívaní špičkových technologii, produkci kvalitních výsledků
výzkumu a jejich transformaci do inovací a konkurenční výhody českých firem.

Věcné prioritní osy OP VVV
PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) – zaměřena na dosažení
špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve
výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků
PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
(EFRR/ESF) – zaměřena na zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách
společně se zkvalitněním strategického řízení vysokých škol, rozvoj lidských zdrojů pro
výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění
infrastrukturních podmínek pro zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách
PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání (ESF) – zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality předškolního
vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a
výsledků v klíčových kompetencích, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve
vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků,
zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh
práce.

