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Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje vydává ve spolupráci se společností B&H 
consult services s.r.o. dotační zpravodaj se zaměřením na aktuální informace ze světa dotací 
EU. V tomto v pořadí třetím čísle Vám přinášíme informace o Operačních programech OP 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020 a OP Zaměstnanost 2014 - 2020. V případě jakýchkoliv 
dotazů nás neváhejte informovat. Vaše dotazy rádi zodpovíme a nabídneme i profesionální 
dotační poradenství včetně administrace Vašich projektů.  
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Operační program 
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 

 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím 

období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). 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.  
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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.  

 

"Předběžná výzva" z OP VVV  

V rámci příprav OP VVV již proběhla "předběžná výzva". Více informací o této výzvě naleznete 

zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/neprehlednete-planujete-predkladat-svuj-projekt-do-

noveho   

 

Předběžný harmonogram výzev OP VVV na rok 2015  

 Predbezny_harmonogram_vyzev_OP_VVV_2015.xlsx (28,05 KB)  

Poznámka: Jedná se o indikativní harmonogram, jehož změna je vyhrazena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/neprehlednete-planujete-predkladat-svuj-projekt-do-noveho
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/neprehlednete-planujete-predkladat-svuj-projekt-do-noveho
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Predbezny_harmonogram_vyzev_OP_VVV_2015.xlsx
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OP Zaměstnanost 2014 – 2020 
 

Dalším z operačních programů, který bychom vám rádi představili v rámci tohoto čísla Dotačního 

zpravodaje je OP Zaměstnanost, jenž bude patřit pod gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento 

operační program navazuje na strategii, kterou se vydal současný Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost. Cílem Operačního programu Zaměstnanost je zlepšení lidského kapitálu obyvatel ČR a 

veřejné správy v ČR. 

 

OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:  

 podpory zaměstnanosti,  

 rovných příležitostí žen a mužů,  

 adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,  

 dalšího vzdělávání,  

 sociálního začleňování a boje s chudobou,  

 modernizace veřejné správy a veřejných služeb a  

 podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování 

a veřejné správy.  

S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu bude OP Zaměstnanost 

podporovat intervence nehmotného charakteru.  

OPZ obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, které jsou dále 

konkretizovány prostřednictvím tzv. investičních priorit a jejich specifických cílů. Ty vymezují, jaké 

aktivity a cílové skupiny, resp. typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.  

Prioritní osy jsou následující: 

 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 

 Sociální začleňování a boj s chudobou 

 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

 Efektivní veřejná správa 

 Technická pomoc 

Vyhlášení prvních výzev pro předkládání projektů je předpokládáno na konci prvního pololetí 2015.  

Operační program Zaměstnanost se chce oproti předchozímu více zaměřit na: 
 

 Komplexní rozvoj lidských zdrojů a přilákání nových lidských zdrojů 

 Koordinaci plošných opatření vedoucích k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly pro trh práce 

 Systematičtější koordinace podpořených projektů napříč oblastmi a regiony 

 Užší a cílenější spolupráci s podniky prostřednictvím intervencí v programech celoživotního 

vzdělávání a technického vzdělávání. 
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Porovnání OP Zaměstnanost a OP LZZ 

Prioritní osa                  

OP Zaměstnanost 

2014 - 2020 

Obsah prioritní osy Analogie s OP LZZ 2007 - 2013 

1 Podpora 

zaměstnanosti a 

adaptability pracovní 

síly 

 

Posílení aktivních politik 

zaměstnanosti  

Současná oblast podpory 2.1 + částečně 

3.3  

Modernizace služeb zaměstnanosti  Současná oblast podpory 2.2  

Zvýšení adaptability zaměstnanců a 

konkurenceschopnosti podniků  

Současná oblast podpory 1.1 + rozšíření o 

potenciální zaměstnance  

Rovné příležitosti žen a mužů na trhu 

práce a sladění pracovního a 

rodinného života  

Současná oblast podpory 3.4 (přesun 

do PO 1, aby nebyly na úrovni prioritní 

osy kombinovány různé tematické cíle)  

2 Sociální začleňování a 

boj s chudobou 

Podpora sociální integrace a boj s 

chudobou  

Současné oblasti podpory 3.1 + 3.2 + 

částečně 3.3  

3 Sociální inovace a 

mezinárodní spolupráce 

Sociální inovace a mezinárodní 

spolupráce  

Současná oblast podpory 5.1, doplněny 

sociální inovace  

4 Efektivní veřejná 

správa 

Podpora reformy veřejné správy 

(měkké investice)  

Současná oblast podpory 4.1  

Zdroj: www.esfcr.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/oblast-podpory-2-1-posileni-aktivnich-politik-zamestnanosti
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/oblast-podpory-3-3-integrace-socialne-vyloucenych-skupin-na
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/oblast-podpory-2-2-modernizace-instituci-a-zavedeni-systemu
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/oblast-podpory-1-1-zvyseni-adaptability-zamestnancu-a
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/oblast-podpory-3-4-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu-na-trhu
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/oblast-podpory-3-1-podpora-socialni-integrace-a-socialnich
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/oblast-podpory-3-2-podpora-socialni-integrace-prislusniku
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/oblast-podpory-3-3-integrace-socialne-vyloucenych-skupin-na
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/oblast-podpory-5-1-mezinarodni-spoluprace
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/oblast-podpory-4-1-posilovani-institucionalni-kapacity-a-efektivnosti-verejne-spravy
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Kontakty: 
             
PhDr. Blanka Bendlová, MBA    Ing. Miroslava Bauerová 
Dotační poradce     Projektová manažerka/dotační poradce 
B&H consult services s.r.o.    Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
sady Pětatřicátníků 355/26, 301 00 Plzeň  nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb  
Email: bendlova@bhconsult.cz    Email: bauerova@khkkk.cz 
Tel.: +420 777 124 643     Tel.: +420 721 823 563 
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