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 Obecné informace o OP VVV

V rámci OP VVV jsou tři prioritní osy:  
• PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
• PO 2 – Rozvoj VŠ a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
• PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,   

              primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Z hlediska NNO a možného čerpání finančních prostředků je 
nejzajímavější prioritní osa č.3.



 Obecné informace o OP VVV

• OP VVV je centrálně řízen z MŠMT, nejsou globální granty v 
jednotlivých krajích

• MŠMT předpokládá, že v této prioritní ose se bude velká část 
finančních prostředků čerpat pomocí zjednodušeného systému 
financování tzv. šablon

• část finančních prostředků se bude čerpat prostřednictvím projektů na 
tematická partnerství a sítě

• další část prostředků bude možné čerpat v rámci individuálních 
projektů 

• MŠMT vyhlašuje výzvy na aktuální rok



Pár základních zkratek z nového OP VVV

• KAP = Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
• MAP = Místní akční plán rozvoje vzdělávání
• ŠAP = Školní akční plán
• PA = Plán aktivit školy (zkrácená verze ŠAP)
• RAP = Regionální akční plán
• RSK = Regionální stálá konference
• ORP = obec s rozšířenou působností
• IPRÚ = Integrovaný plán rozvoje území
• ITI = Integrovaná teritoriální investice
• ESIF fondy = evropské strukturální a investiční fondy
• MAS = místní akční skupina



Pár základních zkratek z nového OP VVV

Zdroj: Krajské akční plány vzdělávání KAP, Postupy KAP



Pár základních zkratek z nového OP VVV

RSK + RAP = nové nástroje Strategie regionálního rozvoje 2014+             

RAP – obsahuje aktivity a cíle, kterými se budou realizovat a naplňovat 
tematické cíle, priority a opatření OP, součástí je i oblast vzdělávání

RSK - instituce pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, 
územní dimenze a spolupráci mezi regionál. aktéry pro program. období 
2014+ v JMK, součástí je i Pracovní skupina vzdělávání a zaměstnanost  
         

Při stanovení opatření a konkrétních návrhů je  vazba na koncepční 
dokumenty kraje, strategie ITI, IPRÚ a další dokumenty.



Krajský a místní akční plány rozvoje vzdělávání

• KAP - nositelem je Jihomoravský kraj, začátek projektu je 
plánován od 1.12.2015

• MAPy budou vytvářeny na území ORP, nositeli projektů 
mohou být MAS, ORP nebo svazky obcí 

• MŠMT stanovilo závazné postupy pro tvorby KAP i MAP
• smyslem je nastavení funkční spolupráce partnerů v 

území na procesu strategického plánování v oblasti 
školství

• základem je systémová podpora v oblasti vzdělávání



KAP JMK

• realizací projektu KAP je pověřen odbor školství KrÚ JMK 
ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje

• nutné zabezpečení přenosu informací z národních 
systémových projektů na krajskou úroveň,úroveň ORP až 
na úroveň jednotlivých ředitelství škol a opačně

• koordinační roli má Pracovní skupina vzdělávání a 
zaměstnanost při Regionální stálé konferenci (RSK) JMK 
– zástupcem za  ANNO JMK je pan Jaromír Hron

• více informací o činnosti RSK a jejich pracovních skupin 
lze nalézt zde: http://www.rskjmk.cz/



Navržené tematické skupiny KAP 

• Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 
(včetně ZŠ, minoritně MŠ)

• Podpora inkluze 
• Rozvoj kariérového poradenství (včetně ZŠ) 
• ICT kompetence
• Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, 

technické a environmentální vzdělávání) – také pro oblast 
MŠ a ZŠ



• Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a 
zaměstnavatelů

• Rozvoj výuky cizích jazyků
• Škola jako centrum celoživotního vzdělávání

V těchto tematických skupinách je možné zapojení zástupců 
NNO, škol, zaměstnavatelů, sociálních partnerů

Zájem o členství v tematických skupinách možno hlásit panu 
Hronovi, který návrhy předá prostřednictvím pracovní 
skupiny vzdělávání a zaměstnanost na odbor školství   



Důležité odkazy na webu

Základní informace o OP VVV:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

Činnost RSK JMK:

http://www.rskjmk.cz/

Aktuální výzvy OP VVV:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
http://www.rskjmk.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv


Děkuji za pozornost  

Ing. Erika Dittrichová, DiS.
Tel.: +420 541 651 418
dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz
www.kr-jihomoravsky.cz
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