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Čerpání OP VVV

Celkové způsobilé výdaje EU podíl

Hlavní alokace
83,39 mld. Kč 
(v závislosti na vývoji kurzu CZK/EUR)

67,13 mld. Kč 
(v závislosti na vývoji kurzu CZK/EUR)

Celkem vyhlášeno
67 výzev za 101,34 mld. Kč
tj. 121,53 % hlavní alokace

67 výzev za 86,14 mld. Kč
tj. 128,32 % hlavní alokace

Aktuálně běží 14 výzev za 14,80 mld. Kč 14 výzev za 12,58 mld. Kč

Celkem vydáno 
(zazávazkováno)

9 791 rozhodnutí za 71,77 mld. Kč,
tj. 86,07 % hlavní alokace

9 791 rozhodnutí za 57,81 mld. Kč,
tj. 86,11 % hlavní alokace

Celkem proplaceno 
příjemcům

39,95 mld. Kč,
tj. 47,90 % hlavní alokace

32,35 mld. Kč,
tj. 48,19 % hlavní alokace

Celkem v souhrnných 
žádostech o platbu

20,78 mld. Kč,
tj. 24,92 % hlavní alokace

16,91 mld. Kč,
tj. 25,19 % hlavní alokace

Celkem certifikováno
18,45 mld. Kč,
tj. 22,13 % hlavní alokace

15,02 mld. Kč,
tj. 22,37 % hlavní alokace



Běžící a hodnocené výzvy OP VVV

Název výzvy Osa Od Do Alokace
Počet 
žádostí

Objem žádostí

Výzkumné 
infrastruktury II

PO1 18.12.18 28.06.19 1 900 000 000

Výzkumné e-
infrastruktury

PO1 18.12.18 28.06.19 1 100 000 000

Rozvoj kapacit pro 
výzkum a vývoj II

PO2 25.02.19 10.06.19 1 100 000 000

Smart Akcelerátor II PO2 17.08.18 31.10.19 550 000 000 3 141 844 897

ESF výzva pro VŠ II PO2 28.11.18 15.04.19 1 000 000 000 31 882 837 334

ERDF výzva pro VŠ II PO2 28.11.18 15.04.19 1 500 000 000 27 2 707 790 025

Mezinárodní mobility 
- MSCA-IF III

PO2 15.03.19 30.08.19 100 000 000 1 23 777 232



Politický cíl Specifický cíl Fond Klíčová opatření/aktivity

Inteligentnější Evropa díky 
podpoře inovativní a 

inteligentní ekonomické 
transformace

Posílení výzkumných a
inovačních kapacit a
zavádění pokročilých
technologií

ERDF

Investice do fixních aktiv ve veřejných výzkumných střediscích a
vysokoškolském vzdělávání přímo spojených s výzkumnými a
inovačními činnostmi

Investice do nehmotných aktiv ve veřejných výzkumných střediscích a
vysokoškolském vzdělávání přímo spojených s výzkumnými a
inovačními činnostmi

Výzkumné a inovační činnosti ve veřejných výzkumných střediscích,
vysokoškolském vzdělávání a odborných střediscích, včetně vytváření
sítí (průmyslový výzkum, experimentální vývoj, studie proveditelnosti)

Přenos technologií a spolupráce mezi podniky, výzkumnými středisky
a vysokoškolským sektorem

Rozvoj dovedností pro
inteligentní specializaci,
průmyslovou transformaci
a podnikání

ERDF
Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou
transformaci a podnikání

Příprava nového období



Politický cíl Specifický cíl Fond Klíčová opatření/aktivity

Sociálnější 
Evropa díky 
provádění 

evropského 
pilíře sociálních 

práv

Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním
službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy
a celoživotního učení pomocí rozvoje
infrastruktury

ERDF
Infrastruktura pro terciární vzdělávání

Infrastruktura pro odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých

Zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů
vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce, aby
se podpořilo získávání klíčových kompetencí
včetně digitálních dovedností

ESF

Podpora rozvoje digitálních dovedností

Podpora předškolního vzdělávání a péče (vyjma infrastruktury)

Podpora primárního až sekundárního vzdělávání (vyjma infrastruktury)

Podpora terciárního vzdělávání (vyjma infrastruktury)

Podpora vzdělávání dospělých (vyjma infrastruktury)

Podporovat rovný přístup ke kvalitnímu
a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě
a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména pro
znevýhodněné skupiny, od předškolního
vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání
a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární
úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých,
včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny

ESF

Podpora předškolního vzdělávání a péče (vyjma infrastruktury)

Podpora primárního až sekundárního vzdělávání (vyjma infrastruktury)

Podpora terciárního vzdělávání (vyjma infrastruktury)

Podpora vzdělávání dospělých (vyjma infrastruktury)

Opatření na podporu rovných příležitostí a aktivního zapojení do
společnosti

Podporovat celoživotní učení, zejména flexibilní
možnosti rozšiřování dovedností a rekvalifikace
pro všechny s ohledem na digitální dovednosti,
lépe předvídat změny a nové požadavky na
dovednosti vycházející z potřeb trhu práce,
usnadnit přechody mezi zaměstnáními
a podporovat profesní mobilitu

ESF

Podpora rozvoje digitálních dovedností

Podpora vzdělávání dospělých (vyjma infrastruktury)



Navrhovaná struktura intervencí do VaV

Státní strategické projekty (prescreening) – ERDF 

Vertikalizované soutěžní projekty (RIS3) – ERDF

Plošné soutěžní projekty – ERDF, ESF

Průběžné/nesoutěžní projekty – ERDF, ESF

Klíčová role „Inovační strategie České republiky 
2019–2030“ a RIS3



Prescreening státních strategických projektů

leden–březen: předkládání žádostí

duben–květen: vědecké + státně strategické hodnocení

červen–září: policy pannel (MŠMT, MPO, RVVI ad.)

listopad: RVVI

prosinec: vláda

2020–2021: vyjednávání s EK v rámci OP JAK



Prescreening státních strategických projektů

- Projekty mají řešit strategické problémy státu prostřednictvím VaV

- Podáno 47 fiší za 97 miliard

- Mnozí žadatelé nepochopili pojetí prescreeningu či statutární 
orgán zapojené instituce nedal souhlas

- Formálním hodnocením prošlo 44 fiší



Oblast Počet

Lékařství 13

ICT 6

Energetika 5

Nanotechnologie 4

Fyzika 3

Humanitní vědy 3

Přírodní vědy 3

Strojírenství 3

Ostatní 7

Předkladatel Počet

AV 11

ČVUT 6

FN / PO MZdr 5

UK 4

VŠB-TUO 3

OU 2

UPOL 2

VŠCHT 2

VUT 2

ZČU 2

MENDELU 1

MU 1

UJEP 1

UO 1

UTB 1

Ostatní 3



Otázky k jednání na národní i evropské úrovni

- Víceletý finanční rámec EU (bude schvalovat až nový parlament)

- Národní obálky na ESIF + rozdělení mezi řídicí orgány

- Vyjednání věcné podoby budoucího OP JAK

- Pravidla na národní úrovni

• MF diskutuje 30 % kofinancování z vlastních zdrojů (pro VŠ a 
VaV je to likvidační a v rozporu s pravidly veřejné podpory)

• MF diskutuje financování ex-post (otázka disponibilních 
zdrojů u příjemců)

• MF diskutuje omezení Prahy



Děkuji vám za pozornost

Václav Velčovský, Ph.D.
náměstek pro řízení sekce EU a ESIF MŠMT

vaclav.velcovsky@msmt.cz
+420 778 743 888

mailto:vaclav.velcovsky@msmt.cz

