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OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ 
(OP JAK) PODPORUJE OBLAST VÝZKUMU, 
VÝVOJE A VZDĚLÁVÁNÍ

OP JAK je tematicky zaměřený operační program v gesci Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, z něhož můžete čerpat finanční prostředky ze strukturálních 
a investičních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027.

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené 
na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál 
každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České 
republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.



43
mld. Kč

VÝZKUM
A VÝVOJ

19
mld. Kč

VYSOKÉ
ŠKOLSTVÍ

28
mld. Kč

REGIONÁLNÍ
ŠKOLSTVÍ

90
miliard Kč

V PROGRAMOVÉM
OBDOBÍ 2021–2027



CÍLE PRIORITY 1 - VÝZKUM A VÝVOJ

• rozvoj špičkových výzkumných kapacit
rozšíření a prohloubení znalostního potenciálu,
kterým subjekty v ČR disponují
soustředění se na výzkum i návrhy řešení
aktuálních a budoucích celospolečenských
a globálních výzev
posílení výzkumné a vývojové základny pro
budoucí aplikovatelnost výsledků výzkumu
a vývoje v praxi

TYPY INTERVENCÍ

• posílení strategické inteligence a kompetencí pro řízení
politiky výzkumu, vývoje a inovací a podpory inovačních
ekosystémů
posílení internacionalizace a rozvoj institucionálního
prostředí výzkumných organizací
posílení špičkových výzkumných týmů
posílení spolupráce výzkumných organizací
s aplikační sférou
posílení orientace výzkumu na aplikovatelnost
výsledků v praxi
posílení klíčové infrastruktury potřebné
pro špičkový výzkum



70 VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ
NAKOUPÍ VYBAVENÍ POTŘEBNÉ
PRO VÝZKUM AŽ ZA 15 MLD. KČ

8 000 NOVĚ
VYTVOŘENÝCH
PUBLIKACÍ

160 PODANÝCH
PATENTOVÝCH
PŘIHLÁŠEK

AŽ

VÍCE NEŽ

AŽ



CÍLE PRIORITY 2 - VZDĚLÁVÁNÍ

• vytvoření a rozvoj otevřeného vzdělávacího systému,
jenž reaguje na měnící se vnější prostředí a poskytuje
relevantní obsah vzdělávání v celoživotní perspektivě
jedinec vybavený znalostmi a dovednostmi,
který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál
v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého
vlastního rozvoje, ale i ve prospěch rozvoje společnosti
konkurenceschopné vzdělávání na vysokých školách
reagující na aktuální trendy i celospolečenské výzvy
a vytvářející vysoce kvalitní podmínky pro rozvoj
lidského kapitálu v ČR

TYPY INTERVENCÍ

• modernizace vzdělávání, včetně forem a metod
učení na všech úrovních vzdělávací soustavy
zatraktivnění učitelské profese
podpora pedagogických pracovníků
podpora začínajících učitelů i jejich
profesního rozvoje
zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu
vzdělání
snížení segregace, nerovností a rizika vyloučení
ohrožených skupin ze vzdělávání
internacionalizace ve vysokoškolském prostředí
posílení infrastrukturního zázemí vysokých škol



100 000

70 %

ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍ SI BUDE MOCT AKTUALIZOVAT
SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI NUTNÉ
PRO VZDĚLÁVÁNÍ VE 21. STOLETÍ

ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH V ČR
BUDE PODPOŘENO PROSTŘEDNICTVÍM 
TZV. ŠABLON

PRODUKTŮ PRO ZKVALITŇOVÁNÍ 
VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY, VČETNĚ PROGRAMŮ 
V CIZÍM JAZYCE NEBO VYUČOVANÝCH VE 
SPOLUPRÁCI SE ZAHRANIČNÍ VYSOKOU 
ŠKOLOU

AŽ

VÍCE NEŽ

400
TÉMĚŘ



• mateřské školy
základní školy
střední školy
vysoké školy
školská zařízení
nestátní neziskové organizace
územní samosprávné celky
organizační složky státu a jejich
příspěvkové organizace
výzkumné organizace
další subjekty dle podmínek výzvy

O PODPORU V OP JAK
MOHOU ŽÁDAT



Vše potřebné najdete na webových stránkách OPJAK.cz:

VYHLEDEJTE VHODNOU VÝZVU Z OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE NEBO VZDĚLÁVÁNÍ 

• Na webu najdete nejen text výzvy s kompletními informacemi, podmínkami, které je nutno splnit,
ale i hodnotící kritéria projektových žádostí. Pokud uspějete, budou pro Vás důležitá obecná pravidla
OP JAK a specifická pravidla ke každé výzvě.

PŘIHLASTE SE NA SEMINÁŘE PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE NEBO NÁS KONTAKTUJTE

• Na seminářích Vám vysvětlíme podmínky výzvy a poradíme s tím, jak podat projekt prostřednictvím 
IS KP21+, poskytneme také prostor pro dotazy.
Pro cílenou a efektivní podporu žadatelu jsou k jednotlivým výzvám zverejnovány specifické e-mailové 
adresy. Pro šablony OP JAK funguje konzultační linka, stejně jako v OP VVV: 
tel. 234 814 777, e-mail: dotazyZP@msmt.cz.

KDE NAJÍT VÍCE INFORMACÍ 
O OP JAK?

https://opjak.cz/
mailto:dotazyzp@msmt.cz


Náměstek pro řízení sekce
mezinárodních vztahů, EU a ESIF
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.
tel.: +420 234 811 631
e-mail: vaclav.velcovsky@msmt.cz

Příprava výzev, věcné 
i metodické nastavení
ředitelka: Mgr. Aneta Caithamlová, MPA 
tel: +420 234 814 907
e-mail: aneta.caithamlova@msmt.cz

Projekty vysokých škol
ředitel: Ing. Michal Plechatý 
tel.: +420 234 814 168 
e-mail: michal.plechaty@msmt.cz

Projekty výzkumu a vývoje 
ředitel: Ing. Jakub Uchytil 
tel.: +420 234 814 471
e-mail: jakub.uchytil@msmt.cz

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH
KONTAKTŮ



Projekty regionálního školství 
ředitel: Mgr. Stanislav Tvaroh 
tel.: +420 234 814 062
e-mail: stanislav.tvaroh@msmt.cz

Projekty šablon
ředitelka: Ing. Ivana Galanová, MBA 
tel.: +420 234 814 436
e-mail: ivana.galanova@msmt.cz

Projekty technické pomoci 
ředitel: Bc. Jan Frisch
tel.: +420 234 814 860
e-mail: jan.frisch@msmt.cz

Kontroly projektů
ředitel: Ing. Miloš Vaniš 
tel.: +420 234 814 123
e-mail: milos.vanis@msmt.cz



Brožura je financovaná z Operačního programu

Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: 

CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0022970

opjak.msmt

opjak@msmt.cz

opjak.cz
msmt.cz
dotaceeu.cz

Eurofon
800 200 200
Eurocentra 
v krajských
městech

https://opjak.cz/
https://opjak.cz/
https://www.msmt.cz/
https://dotaceeu.cz/cs/uvod
https://www.facebook.com/opjak.msmt
mailto:opjak@msmt.cz



