
EVROPSKÁ UNIE

Operační program 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

I n v e s t i c e  d o  r o z v o j e  v z d ě l á v á n í



Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Co je Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost?
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým 
temati ckým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
(MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat fi nanční 
prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů 
Evropské unie (EU). 

Na co se OP VK zaměřuje?
OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání 
ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního 
učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační akti vity a 
sti mulace spolupráce parti cipujících subjektů.

Jaké jsou cíle OP VK?
Globálním cílem OP VK 2007-2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti  za účelem 
posílení konkurenceschopnosti  ČR prostřednictvím modernizace systémů 
počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního 
systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Specifi cké cíle OP VK představující cesty, které povedou k naplnění globálního cíle:
Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení 1. 
klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti  na trhu 
práce a zvýšení moti vace k dalšímu vzdělávání.  
Inovace v oblasti  terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou 2. 
a vývojovou činností , větší fl exibilitě a kreati vitě absolventů uplatnitelných 
ve znalostní ekonomice, k zatrakti vnění podmínek pro výzkum a vývoj a k 
vytvoření komplexních a efekti vních nástrojů, které by podporovaly inovační 
proces jako celek.
Posílení adaptability a fl exibility lidských zdrojů jako základního faktoru 3. 
konkurenceschopnosti  ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím 
podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.
Vytvoření moderního, kvalitního a efekti vního systému celoživotního 4. 
učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího 
vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí  systému celoživotního 
učení. 

Jaké akti vity OP VK podporuje?
Přehled prioritních os a oblastí  podpory: 
Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblasti  podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 

1.2 Rovné příležitosti  dětí  a žáků včetně dětí  a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 
Oblasti  podpory: 2.1 Vyšší odborné vzdělávání

2.2 Vysokoškolské vzdělávání
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
2.4 Partnerství a sítě

Prioritní osa č. 3: Další vzdělávání 
Oblasti  podpory: 3.1 Individuální další vzdělávání 

3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Prioritní osa č. 4 (a, b):  Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence, cíl 
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)
Oblasti  podpory: 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání

4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje 
lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání 

Prioritní osa č. 5 (a, b): Technická pomoc (cíl Konvergence, cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost)
Oblasti  podpory: 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

5.2 Informovanost a publicita programu
5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program

Jaké typy projektů OP VK rozlišuje? 
Individuální projekty•  je možné předkládat v rámci výzev vyhlašovaných 
MŠMT pro prioritní osu 1, 2, 3 a 4. Výše podpory a délka trvání pro 
individuální projekt budou stanoveny ve výzvě.
Grantové projekty•  je možné předkládat v rámci globálních grantů, jež 
jsou vyhlašovány kraji ČR pro prioritní osu 1 a 3. Grantové projekty jsou 
realizovány na území příslušného kraje. Výše podpory pro grantový 
projekt předkládaný v rámci globálního grantu je 400 000 – 25 000 000 
Kč nebo dle podmínek výzvy. Maximální délka trvání grantového projektu 
předkládaného v rámci globálního grantu jsou 3 roky. 

Kdo může žádat o podporu v rámci OP VK? 
Příjemci podpory v rámci OP VK v závislosti  na jednotlivých oblastech podpory 
jsou:

ústřední orgány státní správy (včetně jejich přímo řízených organizací)• 
kraje• 
města a obce• 
školy a školská zařízení (včetně vyšších odborných škol a vysokých škol)• 
sdružení asociace škol• 
zaměstnavatelé• 
profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů• 
profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a • 
oborové
organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství• 
organizace působící v oblasti  volného času dětí  a mládeže • 
insti tuce poskytující poradenství pro oblast dalšího vzdělávání• 
insti tuce vědy a výzkumu• 
vývojová a inovační centra• 
nestátní neziskové organizace• 
zdravotnická zařízení• 
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Kolik finančních prostředků je na OP VK alokováno?
Celková částka určená na financování OP VK v programovacím období 2007-2013 činí 2.151,4 mil. € (tj. 
cca 53,8 mld. Kč při kurzu 25 Kč/€), přičemž zdroje EU (ESF) tvoří 85 % (1.828,7 mil. €, tj. cca 45,7 mld. 
Kč při kurzu 25 Kč/€) a národní zdroje ze státního rozpočtu ČR zbylých 15 % celkové alokace.
Míra spolufinancování pro individuální a globální projekty dosahuje až 100 % způsobilých výdajů 
projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR).

Kde získat další informace o OP VK?
Informace o OP VK je možné nalézt na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz i stránkách krajů ČR, 
případně na centrálních webových stránkách ESF v ČR www.esfcr.cz. Případné dotazy je možné zasílat na 
elektronickou adresu opvzdelavani@msmt.cz.
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Tento produkt je spolufinancován  
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
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