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Strategie OP VaVpI
• Přehled strategického rámce a specifické cíle OP VaVpI
– Dva strategické pilíře (Centra excelence, Regionální VaV centra)
– Tři průřezové cíle (popularizace VaV, transfer technologií, rozvoj lidských zdrojů)

Prioritní osy OP VaVpI
1. Evropská centra excelence
2. Regionální VaV centra
3. Komercializace a popularizace VaV
4. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojená s výzkumem
5. Technická pomoc

Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence
• Podpora vzniku nebo rozvoje center, která mají potenciál být do
roku 2015 mezinárodně viditelnou výzkumnou organizací, která
bude dosahovat mezinárodně uznávaných výsledků
- posílení institucionalizované mezinárodní spolupráce, včetně
napojení na špičková pracoviště a výzkumné infrastruktury v
zahraničí,
- produkce špičkových aplikovatelných výsledků VaV a navázání
dlouhodobého partnerství s aplikační sféru,
- zapojením studentů a mladých výzkumníků plnit funkci
výchovy nové generace výzkumníků se zkušenostmi z
mezinárodní spolupráce.

Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra
• Podpora vzniku nebo rozvoje center, která mají za cíl posílit
produkci nových VaV poznatků v těsné spolupráci s aplikačním
sektorem v daném regionu (firmami, nemocnicemi, apod.)
– urychlení vzniku nových produktů a služeb, transfer know-how
do aplikační sféry,
– posílení spolupráce s aplikační sférou, zapojení do transferu
technologií, komercializace výsledků VaV a do podpory
inovačních procesů v podnicích,
– zapojení studentů a mladých výzkumníků, posílení výchovy
nové generace výzkumníků se zkušeností ze spolupráce s
aplikační sférou.

Prioritní osa 3 –
Komercializace a popularizace VaV
• Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich
duševního vlastnictví,
• Propagace a informovanost o výsledcích výzkumu a vývoje.

Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na
vysokých školách spojenou s výzkumem
• Rozvoj kvalitní infrastruktury na univerzitách,
• Cílem je rozšířit kapacitu a vytvořit lepší podmínky pro zlepšení
kvality vzdělávání,

• Tato prioritní osa je otevřena pro všechny DZSV.

Rozdělení alokace na jednotlivé
prioritní osy OP VaVpI
ALOKACE OP VaVpI 2,436 mld. EUR
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3,50%
20,00%
33,10%

PO 1

PO 2
PO 3
PO 4

10,30%

PO 5

33,10%
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Informace k ukončení vyjednávání OP VaVpI
• V červenci 2008 byla ukončena oficiální jednání mezi MŠMT a
Evropskou komisí, následoval schvalovací proces – ukončen v září
2008,

• Slavnostní podpis programu proběhl 1. října 2008 v Bruselu
Ohlasy:
• Katarína Mathernová: Vyjednávání nového OP VaVpI – jedna z
nejrychlejších negociací v historii,
• Eurokomisařka Hübner: OP VaVpI = vzor při využívání prostředků ze
strukturálních fondů EU v souladu s Lisabonskou strategií.

Aktuální stav příprav implementace
• Příprava implementační dokumentace:
– Prováděcí dokument – hotov, projednán na Monitorovacím výboru
25. 11. 2008
– Příručka pro žadatele – dokončuje se, zveřejnění v prosinci 2008
– Podklady k výzvám (výběrová kritéria, způsobilé výdaje, indikátory)

• Nastavení implementačního systému:
–
–
–
–

Operační manuál (interní nastavení pravidel implementace) – hotov
Informační systém – bude připraven k příjmu žádostí v březnu 2009
Hodnocení projektových žádostí – intenzivně připravováno
Audit shody – předpokládané zahájení leden 2009, délka trvání přibližně
půl roku

Aktuální stav příprav implementace – plán výzev
• Spuštění první výzvy – vyhlášení 15. 12. 2008 (schváleno
Monitorovacím výborem OP VaVpI):
-

Výzva k předkládání projektů do PO 2 – Regionální VaV centra (běžné
projekty)

• Výzvy – jaro 2009:
-

-

Výzva k předkládání projektů do PO 1 – Centra excelence (velké i běžné
projekty)
Výzva k předkládání projektů do PO 2 – Regionální VaV centra (velké i běžné
projekty)

• Další výzvy:
-

PO 3 – Komercializace a popularizace VaV
PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem

2009

Cíle první Výzvy:
Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra
• Podpora regionálních VaV center s kvalitními výzkumnými týmy a potenciálem z
hlediska produkce aplikovatelných výsledků
• Posílení spolupráce center s aplikační sférou a využití výsledků jejich činnosti
(firmami, nemocnicemi, apod.)
• Zvýšení počtu studentů a mladých výzkumníků se zkušeností ze spolupráce s
aplikační sférou

• Zrychlení transferu nových poznatků (z výzkumu do praxe a z praxe do výuky)
• Vznik platforem pro spolupráci mezi centry a aplikační sférou

Základní parametry výzvy
•

85 % z ERDF, 15 % ze státního rozpočtu

•

Min. výše celkových výdajů – 100 mil. Kč

•

Max. výše celkových výdajů – 1 mld. Kč

•

Ukončení projektu do 4 let od vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace

•

Alokace na výzvu: 6 mld. Kč

Podávání a hodnocení projektů
1.

Podání žádosti

2.

Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti žádosti

3.

Odborné hodnocení

a)

Panel pro aplikace - hodnocení aplikačního potenciálu, včetně synergií a
finanční udržitelnosti

b) Hodnocení stavebně-technické stránky projektu (1. úroveň)
c)

Mezinárodní panel - hodnocení odbornými hodnotiteli

d) Hodnocení stavebně-technické stránky projektu (2. úroveň)
e) Zhodnocení a výběr na úrovni ŘO (Výběrová komise)
4.

Upřesnění parametrů

Děkuji za pozornost!

