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OP VVV podporuje
vysoké školy

OP VVV vyhlašuje výzvy, v rámci kterých
můžete podávat žádosti o podporu.
Harmonogram výzev je k dispozici

na webovém odkazu:
http://opvvv.msmt.cz, v záložce Výzvy.

VÝZVY

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, a to na všech stupních

vzdělávání počínaje mateřskými školami.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
je jedním z tematických programů, ze kterých

můžete čerpat finanční prostředky ze strukturálních
a investičních fondů Evropské unie,

a to až do roku 2023.

Prioritní osa 1
• Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (ERDF)
Prioritní osa 2
• Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů
 pro výzkum a vývoj (ERDF/ESF)

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění

dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů.

Kde získáte další informace?

K výzvám pořádáme semináře.
Zaregistrujte se na našem webu.

http://opvvv.msmt.cz
http://www.msmt.cz

https://www.facebook.com/opvvv/
opvvv@msmt.cz

Řekli o nás
OP VVV

ZAMĚŘENÍ

PRIORITNÍ OSY

ŽADATELÉ / PŘÍJEMCI PODPORY

Ing. Robert Plaga, Ph.D.
náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

„Vysoké školství patří mezi strategické oblasti každého státu.
Vyžaduje však schopnost a především připravenost reagovat

na dynamický vývoj. Musíme být proto schopni využívat
potenciál zvyšování kvality vzdělávací činnosti orientované

na studenta, zajistit širokou dostupnost vzdělání, prohlubovat
přirozené vazby na výzkum a vývoj, a v neposlední řadě

reflektovat potřeby trhu práce. S potěšením lze konstatovat,
že zacílení OP VVV pro oblast vysokého školství tyto oblasti

reflektuje a v kontextu ostatních strategických opatření
ministerstva patří jistě ke klíčovým nástrojům zvyšování kvality

českého vysokého školství
a jeho mezinárodní konkurenceschopnosti.“

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

„Zvyšování kvality českých vysokých škol a uplatnitelnosti
jejich absolventů záleží na prohlubování spolupráce

se zaměstnavateli a se zahraničními partnery. Oba tyto cíle
jsou podporovány OP VVV, který pomůže mezinárodní

spolupráci a mobilitě pracovníků a studentů VŠ. Podpoří výuku
v cizích jazycích a zapojení odborníků z praxe ve výuce.

Rovněž se zaměří na rozvoj systému hodnocení
a řízení kvality univerzit.“

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy v Praze

„Věříme, že OP VVV přispěje k rozvoji našich oblastí
excelentního výzkumu a vítáme také ambici programu
podpořit celouniverzitní procesy, jako je rozvoj lidských

zdrojů, internacionalizace výukového kurikula
a nabídky programů CŽV.“



• strategické řízení 
• efektivní principy řízení 
• systémy hodnocení a řízení činností
• rozvoj kapacit a znalostí pracovníků

ZÁKLADNÍ CÍL:
VYŠŠÍ KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

• rozvoj lidských zdrojů
• příprava na institucionální akreditace
• systémy řízení kvality
• hodnocení a evaluace kvality

INTERNACIONALIZACE PROSTŘEDÍ

• mezinárodní spolupráce a partnerství
• mobilita studentů a pracovníků VŠ
• podpora programu Erasmus+
• vztahy se zahraničními institucemi
• společné studijní programy

• dostupnost asistenčních služeb
• rozvoj poradenských center
• kompetence pedagogů
• snižování studijní neúspěšnosti
• rovný přístup ke studiu
• studijní materiály
• motivace ke studiu

OP VVV podporuje
vysoké školy

• vzdělávání pracovníků VŠ
• nové metody výuky
• softwarové vybavení
• výuka v cizím jazyce a distanční vzdělávání
• zohlednění potřeb praxe a trhu práce
• odborníci ve výuce
• podnikavost studentů

VÝUKA SPOJENÁ S VÝZKUMEM

• stáže a školení
• spolupráce mladých výzkumníků
• mobilita studentů a pracovníků
• čeští i zahraniční odborníci ve výuce
• popularizace vědy

ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY NA VŠ

VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A VÝUKOVÉ TRENDY

ŘÍZENÍ VŠ

INFRASTRUKTURA
A ZPŘÍSTUPNĚNÍ PROSTŘEDÍ

• upgrade a budování infrastruktury
• modernizace a vybavení
• prostory pro studenty se specifickými potřebami
• infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem

Podpora:
• všech vyučovaných oborů
• všech stupňů VŠ vzdělávání
• všech studentů bez rozdílu
• vysokoškolských institucí
• VŠ v souladu s jejich strategiemi
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