
Rámec finanční podpory infrastruktury a 

investic – kritéria prioritizace potřeb v 

oblasti vzdělávání a zaměstnanosti 



Integrovaný regionální operační program (IROP) – 

SC 2.4 

• Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
– podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských 

škol 

– Výzva by měla být vyhlášena v listopadu 2015 

– Příjem žádostí do března 2016 

• Infrastruktura základních škol  
– Výzva by měla být vyhlášena v srpnu 2016 

– Příjem žádostí do ledna 2017 

• Infrastruktura středních a vyšších odborných škol 
– Výzva by měla být vyhlášena v květnu 2016 

– Příjem žádostí do října 2016 

• Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
– Výzva by měla být vyhlášena v červnu 2016 

– Příjem žádostí do listopadu 2016 

2 



OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

Aktuální výzvy: 

• Individuální projekty – systémové 

• Podpora excelentních výzkumných týmů 

• Smart Akcelerátor 

• Teaming 

• Inkluzivní vzdělávání  

• Fázované projekty 

• Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

• Krajské akční plány rozvoje vzdělávání 
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http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-001-pro-individualni-projekty-systemove-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-001-pro-individualni-projekty-systemove-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-001-pro-individualni-projekty-systemove-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-001-pro-individualni-projekty-systemove-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-003-podpora-excelentnich-vyzkumnych-tymu-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-003-podpora-excelentnich-vyzkumnych-tymu-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-004-smart-akcelerator-v-prioritni-ose-2-op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-006-teaming-v-prioritni-ose-1-op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-006-inkluzivni-vzdelavani-v-prioritni-ose-3-op
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-008-fazovane-projekty
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-008-fazovane-projekty
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-002-pro-krajske-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani


 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 
 • Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP) 

• JMK: projekt na přípravu KAP (spolufinancování schváleno ZJMK) 

• Projekt bude plánovat společné nebo sdílené aktivity v území kraje, které 

přispějí k naplnění „Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy JMK“ a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách 

• Tento cíl bude naplňován prostřednictvím vzdělávání a organizace tematických 

setkávání ředitelů středních a vyšších odborných škol zaměřeného na zlepšení 

řízení těchto škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků 

vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol 

• Pro vytvoření KAP byla zřízena pracovní skupina, která zahrnuje zástupce škol 

(vč. soukromých a církevních), firem a dalších klíčových aktérů v oblasti = 

složení PSVaZ 

• K vytváření KAP budou organizovány tematických skupin dle potřeb území, 

které budou svým zaměřením kopírovat hlavní témata KAP (např. podpora 

polytechnického vzdělávání, kariérové poradenství, celoživotní učení, atp.)  
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OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 
 

• Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)  

• Výzva na MAP byla vyhlášena v rámci 3. prioritní osy OP VVV 

• Oprávněnými žadateli jsou obce s rozšířenou působností, svazky obcí a 

místní akční skupiny 

• MAP bude zpracován na období 1 roku; KAP na období 3 let. Dokumenty by 

na sebe měly navazovat 

• Odborným garantem pro zpracování MAP bude Metodické regionální 

centrum řízené MŠMT, 

• Nositelé projektů MAP jsou již definováni – schváleno v RSK JMK 

2.10.2015, zaslány výpisy jednotlivým nositelům 
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Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 

PRIORITNÍ OSA 5: Energetické úspory 

• SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a 
zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 
– snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí budov, 

– realizace technologií na využití odpadního tepla, 

– realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla. 

Aktuálně není vyhlášena výzva (plánována na listopad) 

• SC 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu 
nových veřejných budov 
– vícenáklady na dosažení standardu budovy s téměř nulovou 

spotřebou a pasivního energetického standardu 

Výzva: příjem žádostí do 14. října 2016 



 Prioritizace potřeb v oblasti vzdělávání +a 

zaměstnanosti vzdělávání a zaměstnanosti 
PRIORITNÍ OSA 5: Energetické úspory 

• SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a 
zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 
– snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí budov, 

– realizace technologií na využití odpadního tepla, 

– realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla. 

Aktuálně není vyhlášena výzva (plánována na listopad) 

• SC 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu 
nových veřejných budov 
– vícenáklady na dosažení standardu budovy s téměř nulovou 

spotřebou a pasivního energetického standardu 

Výzva: příjem žádostí do 14. října 2016 



 Prioritizace potřeb v oblasti vzdělávání  

a zaměstnanosti  

• Řízení projektového portfolia znamená sestavení takové množiny 
projektů v daném čase, aby omezené finanční zdroje území/ 
organizace byly vynaloženy právě na ty projekty, které území/ 
organizaci posunují žádaným směrem definovaným předem potřebami 
a deklarovanou strategií  

• Analýza potřeb na základě dat a informací 

• Definování projektového záměru 

• Soulad s KAP/DZV kraje/ OPVVV, IROP/ 

• Pracovní týmy (odborníci, odborný garant) 

• Databáze projektových záměrů/projektů v rámci KAP 

• Posouzení projektů a jejich prioritizace v PS VaZ (např. zdůvodnění 
potřeb, připravenost, projektový tým, výše finančních prostředků, doba 
realizace, vazba na ex-ante kondicionality, cílová skupina, dopad do 
území 

• Představení projektu nositelem 
 

 



Děkuji za pozornost 
  

www.dotaceeu.cz 
  

www.kr-jihomoravsky.cz 
    - téma „Evropská unie“ 

http://www.dotaceeu.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/

