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Priorita 1 Výzkum a vývoj

1
2

Informace bude doplněna po vyhlášení výzvy.
Konkrétní datum bude doplněno po vyhlášení výzvy.

1

Rok vyhlášení zrcadlové výzvy

Název zrcadlové doplňkové výzvy

Číslo zrcadlové doplňkové výzvy

Priorita / Specifický cíl
Komponenta 5.1

Horizont Evropa
Horizont Evropa,
Horizont 2020
Horizont Evropa
NPO

Program

Doplňkovost s programem
Horizont Evropa

Identifikace a název vazby

Doplňkovost plánované výzvy
ANO

Doplňkovost s Horizont
Evropa a Horizont 2020

Subjekty splňující definici organizace pro
výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro
státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací (2014/C 198/01).

ANO

Česká republika

Česká republika

Subjekty splňující definici organizace pro
výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro
státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací (2014/C 198/01); kraje (územní
samosprávné celky).
Pouze subjekty, které podaly žádost
o podporu do relevantní výzvy programu
Horizont Evropa (HORIZON-MSCA-2021COFUND-01-01) a tato žádost získala
v hodnocení programu Horizont Evropa
tzv. Pečeť excelence (Seal of Excellence).

Doplňkovost s programem
Horizont Evropa

Pracovníci
výzkumných
organizací, studenti
VŠ

Subjekty splňující definici organizace pro
výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro
státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací (2014/C 198/01).

Doplňkovost s Národním
plánem obnovy

Podpora realizace špičkových výzkumných záměrů,
které dosáhnou svou kvalitou a originalitou
mezinárodní excelence, související rozvoj kapacit
výzkumných týmů, rozvoj internacionalizace,
modernizace a upgrade infrastruktury, pořízení
infrastruktury nezbytné pro realizaci výzkumných
záměrů a mobility odborného týmu.

Subjekty splňující definici organizace pro
výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro
státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací (2014/C 198/01).
Pouze subjekty, které uspěly v prvním
kole relevantní výzvy Teaming for
Excellence programu Horizont Evropa
(HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-0101-two-stage).

Popis
doplňkovosti

ANO

Pracovníci
výzkumných
organizací, studenti
VŠ

Typy oprávněných žadatelů

ANO

Podpora projektů, které uspěly v hodnocení
programu Horizont Evropa v rámci programu Marie
Sklodowska-Curie Actions – COFUND Action, ale
nemohly být z důvodu omezené finanční alokace
financovány a získaly Pečeť excelence (Seal
of Excellence).

Územní
zaměření

Česká republika

Podpora projektů, které uspěly v hodnocení
programů Horizont Evropa a Horizont 2020 v rámci
programu Marie Sklodowska-Curie Actions European Pracovníci
Individual Fellowships, European Postdoctoral výzkumných
Fellowships a Global Postoctoral Fellowships, ale organizací
nemohly být z důvodu omezené finanční alokace
financovány.

prosinec 2023

Podpora dofinancování infrastrukturní části Pracovníci
projektů, které uspějí ve výzvě programu Horizont výzkumných
Evropa Teaming for Excellence.
organizací

Doplňkové vazby

Česká republika

Cílové skupiny

17. 6. 2022
(druhé kolo květen 2023)

Podporované aktivity

srpen 2027

Plánované datum ukončení příjmu
žádostí o podporu

Zacílení výzvy

leden 2023

Plánované datum zahájení příjmu
žádostí o podporu
18. 5. 2022
(druhé kolo 1. 2. 2023)
srpen 2022
srpen 2022
červenec 2022

Plánované datum vyhlášení výzvy2
18. 5. 2022
srpen 2022
srpen 2022
červenec 2022

Plánované datum vyhlášení
avíza výzvy
nerelevantní
červenec 2022
červenec 2022
červen 2022

Model hodnocení
dvoukolový
jednokolový
jednokolový
jednokolový

Poměr spolufinancování z
národních veřejných zdrojů
30,30 %

Poměr spolufinancování –
příspěvku Unie1
69,70 %

Alokace plánové výzvy (CZV)
2 000 000 000 Kč
750 000 000 Kč
250 000 000 Kč
8 000 000 000

Druh výzvy
průběžná
průběžná
průběžná
kolová

Specifický cíl
SC 1.1
SC 1.1
SC 1.1

Priorita
1 Výzkum a vývoj
1 Výzkum a vývoj

Cíl politiky
CP1

Základní plánované údaje o výzvě

SC 1.1

Špičkový
výzkum

1 Výzkum a vývoj

MSCA COFUND CZ

1 Výzkum a vývoj

MSCA –
Fellowships CZ

CP1

Teaming CZ I

CP1

Název výzvy

CP1

02_22_001

Číslo výzvy

Identifikace výzvy

Vysoké školy zřízené podle zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, které zároveň
splňují definici organizace pro výzkum
a šíření znalostí dle Rámce pro státní
podporu VaVaI 2014/C 198/01.
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Rok vyhlášení zrcadlové výzvy

SC 1.1, SC 1.2, SC 2.1

Název zrcadlové doplňkové výzvy

Priorita / Specifický cíl

OP TAK

Číslo zrcadlové doplňkové výzvy

Program

Doplňkovost s OP TAK

Identifikace a název vazby

Doplňkovost plánované výzvy

Kraje (územní samosprávné celky)

ANO

OSS, PO OSS, subjekty splňující definici
organizace pro výzkum a šíření znalostí
dle Rámce pro státní podporu výzkumu,
vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Popis
doplňkovosti

NE

Typy oprávněných žadatelů

NE

Pracovníci
Zajištění vybavení pro potřeby doktorských studijních
výzkumných
programů, rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských
organizací, studenti
studijních programů (stavební úpravy).
VŠ

Česká republika

Pracovníci
výzkumných
organizací, pracovníci
knihoven, pracovníci
veřejné správy
v oblasti VaVaI,
studenti VŠ,
pracovníci
aplikačního sektoru,
veřejnost
Aktéři výzkumného
a inovačního
ekosystému,
pracovníci veřejné
správy a subjektů
zřízených veřejnou
správou, veřejnost

Územní
zaměře
ní

Česká republika

Posilování kapacit a kompetencí pro realizaci
efektivního a koordinovaného řízení Národní RIS3
strategie na regionální úrovni a jeho propojení s úrovní
národní; podpora designu/přípravy a pilotního ověření
konkrétních
regionálních
strategických
nástrojů/intervencí
na
podporu
regionálních
inovačních systémů.

Cílové skupiny

Doplňkové vazby

Česká republika

Plánované datum ukončení příjmu
žádostí o podporu
květen 2023
červenec 2023

Podporované aktivity

Rozvoj koordinovaného řízení a implementace Národní
RIS3 strategie na národní úrovni, zřízení a rozvoj
Národního centra informačních služeb (CARDS), zřízení
a rozvoj Sekretariátu EOSC CZ na národní úrovni
a zajištění systémové opory pro koordinovanou
implementaci iniciativy EOSC v ČR.

březen 2023

červenec 2022

Červen 2022

Plánované datum zahájení příjmu
žádostí o podporu

Zacílení výzvy

listopad 2022

Plánované datum vyhlášení výzvy
Červen 2022
červenec 2022
listopad 2022

Plánované datum vyhlášení
avíza výzvy
nerelevantní
červen 2022
říjen 2022

Model hodnocení
jednokolový
jednokolový
jednokolový

Poměr spolufinancování z
národních veřejných zdrojů

Poměr spolufinancování –
příspěvku Unie

Alokace plánové výzvy (CZV)
2 000 000 000 Kč
1 000 000 000 Kč
3 000 000 000 Kč

Druh výzvy
průběžná
průběžná
průběžná

Specifický cíl
SC 1.1, SC 1.2
SC 1.2

Priorita
1 Výzkum a vývoj
1 Výzkum a vývoj

Cíl politiky

Základní plánované údaje o výzvě

SC 1.1

Rozvoj
infrastruktur
ního zázemí
doktorských
studijních
programů

1 Výzkum a vývoj

Smart
Akcelerátor+
I

CP1

Individuální
projekty
systémové VaV I

CP1

Název výzvy

CP1

Číslo výzvy

Identifikace výzvy

Priorita 2 Vzdělávání

SC 2;
SC 1.2, SC 1.3, SC 2.1, SC 2.3;
SC 4.1;
Komponenta 3.1 a 3.2
SC 2;
SC 1.3, SC 2.1, SC 2.3;
SC 4.1;
SC 2.1
Komponenta 3.1 a 3.2
Komponenta 3.1 a 3.2
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Rok vyhlášení zrcadlové výzvy

Název zrcadlové doplňkové výzvy

Číslo zrcadlové doplňkové výzvy

Priorita / Specifický cíl

OP AMIF; OPZ+; IROP, NPO
OP AMIF; OPZ+; IROP, OP TAK, NPO

OSS, PO OSS MŠMT

NPO

Program

Doplňkovost OP AMIF; OPZ+; IROP, NPO

Identifikace a název vazby

Doplňkovost plánované výzvy

Doplňkovost OP AMIF; OPZ+; IROP, OP TAK, NPO



Střední školy, vyšší
odborné
školy,
domovy
mládeže
a internáty

Doplňkovost NPO



Vytvoření uceleného systému komplexní podpory škol v území
v souladu se strategickými dokumenty MŠMT;
vytvoření a poskytování systémové a centrálně koordinované
podpory kvalitní výuky podle inovovaného státního kurikula;
podklady pro hodnocení kvality a efektivity vzdělávání (datové
základny), tvorba sekundárních analýz pro realizaci intervenčních
opatření, podpora pedagogických pracovníků (metodicko-vzdělávací
aktivity – pedagogické sbory, formy výuky, hodnocení škol aj.).

ANO



Mateřské
školy,
základní školy (včetně
školních
družin
a školních
klubů),
základní
umělecké
školy,
střediska
volného
času,
pedagogickopsychologické
poradny
zapsané
v Rejstříku
škol
a školských zařízení

ANO

Pedagogičtí a nepedago
gičtí pracovníci, vč.
vedoucích, děti, žáci
a studenti, veřejnost,
pracovníci státní
a veřejné správy,
akademičtí
a neakademičtí
pracovníci VŠ, vedení
VŠ, studenti
a absolventi VŠ

Popis
doplňkovosti

ANO

Pedagogičtí a nepedago
gičtí pracovníci škol
a školských zařízení,
vedení škol a školských
zařízení, žáci, studenti,
rodiče

Typy oprávněných
žadatelů

Česká republika

Podpora aktivit ve SŠ a VOŠ naplňujících aktivity v ŠAP/Koncepce rozvoje
školy v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy, S2030+ a vyhodnocení IKAP v následujících
oblastech (a v návaznosti na šablony OP VVV):
 personální podpora;
 osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
(vzdělávání a spolupráce);
 inovovaná výuka a vzdělávání žáků a studentů (aktivity rozvíjející ICT;
extrakurikulární a rozvojové aktivity; individualizace výuky pro
podporu speciálních potřeb včetně nadání aj.);
 spolupráce s rodiči;
 spolupráce škol a zaměstnavatelů;
 podpora plynulých přechodů žáků mezi stupni vzdělávací soustavy
a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Územní
zaměření

Česká republika

Pedagogičtí a nepedago
gičtí pracovníci škol
a školských zařízení,
vedení škol a školských
zařízení, děti, žáci,
rodiče

Cílové skupiny

Česká republika

Plánované datum ukončení příjmu
žádostí o podporu
28. 4. 2023

Podpora aktivit v MŠ a ZŠ naplňujících aktivity Koncepce rozvoje školy
v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy a navazující aktivity v souladu s pokračující implementací
prioritních témat Strategie 2030+ v následujících oblastech
(a v návaznosti na šablony OP VVV):
 personální podpora (včetně ověření modelu parametrizace pozic
školního psychologa a speciálního pedagoga v ZŠ);
 osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
(vzdělávání a spolupráce);
 inovovaná výuka a vzdělávání dětí a žáků (aktivity rozvíjející ICT;
extrakurikulární a rozvojové aktivity; individualizace výuky pro
podporu speciálních potřeb včetně nadání aj.);
 spolupráce s rodiči;
 podpora včasných nástupů dětí do MŠ a plynulých přechodů dětí
a žáků mezi stupni vzdělávací soustavy a prevence předčasných
odchodů ze vzdělávání;
 podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

30. 11. 2022

Doplňkové vazby

Podporované aktivity

březen 2023

30. 5. 2022

25. 5. 2022

Plánované datum zahájení příjmu
žádostí o podporu

Zacílení výzvy

červen/červenec 2022

Plánované datum vyhlášení výzvy
25. 5. 2022
30. 5. 2022
červen/červenec 2022

Plánované datum vyhlášení
avíza výzvy
20. 5. 2022
27. 5. 2022
nerelevantní

Model hodnocení
jednokolový
jednokolový
jednokolový

Poměr spolufinancování z
národních veřejných zdrojů
23,27 %
23,27 %

Poměr spolufinancování –
příspěvku Unie
76,73 %
76,73 %

Alokace plánové výzvy (CZV)
9 000 000 000 Kč
2 000 000 000 Kč
2 200 000 000 Kč

Druh výzvy
průběžná
průběžná
průběžná

Specifický cíl
SC 2.2, SC 2.3
SC 2.2, SC 2.3

Priorita
2 Vzdělávání
2 Vzdělávání

Cíl politiky

Základní plánované údaje o výzvě

SC 2.2, SC 2.3

Individuální
projekty
systémové –
Vzdělávání

2 Vzdělávání

Šablony pro
SŠ a VOŠ I

CP4

Šablony pro
MŠ a ZŠ I

CP4

Název výzvy

CP4

02_22_003

02_22_002

Číslo výzvy

Identifikace výzvy

Číslo výzvy

3

4

Plánované datum zahájení příjmu
žádostí o podporu
Plánované datum ukončení příjmu
žádostí o podporu

prosinec 2028

Plánované datum vyhlášení výzvy

Plánované datum vyhlášení
avíza výzvy

srpen 2022

nerelevantní

nerelevantní

Model hodnocení

Poměr spolufinancování z
národních veřejných zdrojů





Podporované aktivity

Administrativní kapacita;
řízení programu a zajištění souvisejících procesů;
technické zajištění;
komunikace a viditelnost.

OSS

Cílové skupiny
Územní
zaměření
Typy oprávněných žadatelů

Pracovníci
implementační
struktury, partnerské
organizace, odborná
i široká veřejnost
OSS

Identifikace a název vazby

Doplňkovost plánované výzvy

Pracovníci
implementační
struktury, partnerské
organizace, odborná
i široká veřejnost

Zacílení výzvy

Popis
doplňkovosti

Rok vyhlášení zrcadlové výzvy
Rok vyhlášení zrcadlové výzvy

Doplňkové vazby

Název zrcadlové doplňkové výzvy

Priorita 4 Technická pomoc ESF+

Název zrcadlové doplňkové výzvy

Číslo zrcadlové doplňkové výzvy

Priorita / Specifický cíl

Program

Popis
doplňkovosti

Číslo zrcadlové doplňkové výzvy

Základní plánované údaje o výzvě

Typy oprávněných žadatelů

Priorita / Specifický cíl

Administrativní kapacita;
řízení programu a zajištění souvisejících procesů;
technické zajištění;
komunikace a viditelnost.

Územní
zaměření

Česká republika

Zacílení výzvy

Program





Cílové skupiny

Identifikace a název vazby

Plánované datum ukončení příjmu
žádostí o podporu
prosinec 2028

Podporované aktivity

Doplňkovost plánované výzvy

Plánované datum zahájení příjmu
žádostí o podporu
srpen 2022

Plánované datum vyhlášení výzvy

Plánované datum vyhlášení
avíza výzvy
nerelevantní

srpen 2022

Model hodnocení
jednokolový

Poměr spolufinancování z
národních veřejných zdrojů

Poměr spolufinancování –
příspěvku Unie

Alokace plánové výzvy (CZV)

2 000 000 000 Kč3

Základní plánované údaje o výzvě

Česká republika

Identifikace výzvy

jednokolový

Alokace plánové výzvy (CZV)

1 500 000 000 Kč4

Druh výzvy

průběžná

Specifický cíl

Priorita

3 Technická pomoc ERDF

nerelevantní

Cíl politiky

Identifikace výzvy

Poměr spolufinancování –
příspěvku Unie

Druh výzvy

Specifický cíl

nerelevantní

průběžná

Priorita

TP ESF+

4 Technická pomoc
ESF+

Název výzvy

nerelevantní

TP ERDF

Cíl politiky

Číslo výzvy
Název výzvy

nerelevantní

.

Priorita 3 Technická pomoc ERDF
Doplňkové vazby

Bude upraveno dle predikce kurzu CZK/EUR.
Bude upraveno dle predikce kurzu CZK/EUR.
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