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Struktura prioritních os OP VVV

PO 1
Posilování kapacit pro 

kvalitní výzkum

PO 2 
Rozvoj podmínek pro 
využití výzkumu jako 
zdroje dlouhodobé 

konkuren ční výhody

PO 4 
Podpora celoživotního 

učení a rovného p řístupu 
ke kvalitnímu vzd ělávání

PO 3
Rozvoj vysokých škol

PO 5
Technická 

pomoc



Prioritní osa 2 – Rozvoj prost ředí pro využití výzkumu 
jako zdroje dlouhodobé konkuren ční výhody (ERDF)

Tematický cíl: 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Investi ční priorita: Podpora podnikových investic do inovací a výzkumu a vytvářením vazeb a součinnosti 

mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzděláváním, zejména vývoje produktů a 

služeb, přenosu technologií, sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření 

sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace, podpora technického a 

aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé 

výroby a prvovýroby v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

Specifické cíle odpovídající dané investi ční priorit ě:

1. Posílit orientaci výzkumu na prioritní oblasti společenských 
výzev včetně průřezových technologií

2. Zvýšit spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou 
vedoucí k efektivnímu využití výsledků výzkumu v praxi

3. Iniciovat a rozvinout proces inteligentní specializace v regionech



Prioritní osa 2 – Rozvoj prost ředí pro využití výzkumu 
jako zdroje dlouhodobé konkuren ční výhody (ERDF)

Určení typ ů příjemců, kteří budou podporováni:

� vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.

� veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 

Sb.

� další výzkumné organizace dle zákona č. 130/2002 

Sb.

� subjekty státní správy a územní samosprávy (v 

případě PCP), přímo řízené organizace a 

organizační složky státu

� další soukromoprávní subjekty (zejména oborová 

sdružení, asociace, organizace pověřené tvorbou a 

implementací S3 v regionech apod.)

� podniky

� příspěvkové organizace

� nestátní neziskové organizace

Hlavní cílové skupiny:

� pracovníci výzkumných  

organizací

� studenti VŠ

� pracovníci VŠ

� veřejné výzkumné instituce

� podniky

� subjekty územní samosprávy

� nestátní neziskové organizace

� organizační složky státu



Předpokládané využití finan čních nástroj ů

• V OP VVV (verze k 30. 6. 2013) uvedeno pouze indikativně v prioritní

ose 2

• Plánováno využití finančních nástrojů či jiných inovativních nástrojů –

zejm. pre-seed fond

• Pilotní ověření dalších nástrojů – např. vlastní správa fondu

výzkumné organizace určeného pro komercializaci výsledků

• Konkrétní podoba a mechanismy v řešení



Děkuji za pozornost.


