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PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Český vzdělávací systém 2008/2009 

 

Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2009. 

 

 

 

Příloha 2 – Schéma cílů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
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Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2009. 

 

 

 

 

 

Globální cíl

Rozvoj vzdělanostní 
společnosti za účelem 

posílení 
konkurenceschopnosti ČR 

prostřednictvím modernizace 
systémů počátečního, 
terciárního a dalšího 

vzdělávání, jejich propojení 
do komplexního systému 

celoživotního učení a 
zlepšení podmínek ve 

výzkumu a vývoji.

Specifický cíl 1

Rozvoj a zkvalitňování 
počátečního vzdělávání s 

důrazem na zlepšení 
klíčových kompetencí 
absolventů garantující 
uplatnitelnost na trhu 
práce a zvýšení jejich 
motivace k dalšímu 

vzdělávání.

Prioritní osa 1 

Počáteční vzdělávání

Specifický cíl 2

Inovace v oblasti 
terciárního vzdělávání 

směrem k větší flexibilitě a 
kreativitě absolventů 

uplatnitelných ve znalostní 
ekonomice, zatraktivnění 
podmínek pro výzkum a 

vývoj a k vytvoření 
komplexních a efektivních 

nástrojů, které by 
podporovaly inovační 

proces jako celek.

Prioritní osa 2 

Terciární vzdělávání, 
výzkum a vývoj

Specifický cíl 3 

Posílení adaptability a flexibility 
lidských zdrojů jako základního 
faktoru konkurenceschopnosti 

ekonomiky a udržitelného rozvoje 
ČR prostřednictvím podpory 

dalšího vzdělávání jak na straně 
nabídky, tak poptávky

Prioritní osa 3

Další vzdělávání

Specifický cíl 4 

Vytvoření moderního, 
kvalitního a efektivního 

systému celoživotního učení 
prostřednictvím rozvoje 

systému počátečního, 
terciárního a dalšího 

vzdělávání, včetně propojení 
těchto jednotlivých částí 

systému do systému 
celoživotního učení.

Prioritní osy 4a, 4b 

Systémový rámec 
celoživotního učení

Prioritní osy 5a, 5b

Technická pomoc
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Příloha 3 – Věcné hodnocení projektů 

Kritérium 
Maximální 

počet bodů 

1. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 18 

1.1 Zdůvodnění záměru a jeho vazba na Oblast podpory 10 

1.2 Potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu 8 

2. Cílová skupina 10 

2.2 Vymezení a přiměřenost cílových skupin 5 

2.3 Způsob zapojení cílových skupin 5 

3. Popis realizace projektu 18 

3.1 Klíčové aktivity a stádia projektu 9 

3.2 Připravenost na možná rizika a jejich řešení 2 

3.3 Předchozí zkušenosti žadatele s řízením či realizací odborných 

projektů 

2 

3.4 Publicita 2 

3.5 Udržitelnost projektu po skončení financování z OP VK 3 

4. Finanční řízení 20 

4.1 Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu 8 

4.2 Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami projektu 8 

4.3 Nastavení vnitřního kontrolního systému 4 

5. 5. Výsledky a výstupy 15 

5.1 Kvantifikace výsledků a výstupů 5 

5.2 Způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů 5 

5.3 Monitorování projektu 5 

6. Horizontální témata 4 

6.1 Aktivity podporující rovné příležitosti 2 

6.2 Aktivity podporující udržitelný rozvoj 2 

7. Specifické požadavky 15 

7.1 Subkritérium 1 až max. 5  

Celkem 100 
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2009. 
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Příloha 4 – Schéma cílů OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008. 
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Příloha 5 – Mapa Olomouckého kraje 

 

Zdroj: Olomoucký kraj, 2010. 

 

 

 


