
Centralizované projekty
Přidělené finanční

prostředky NIV
(v tis. Kč)

Přidělené finanční
prostředky INV 

(v tis. Kč)

Přidělené finanční
prostředky celkem

(v tis. Kč)

Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP 5000 0 5000

Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 700 1100 1800

Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol 130 1390 1520

NOC VĚDCŮ jako systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí 
činnosti vysokých škol v ČR.

800 0 800

Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních 
metod vzdělávání a hodnocení

1200 0 1200

Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol 1000 0 1000

Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ 500 0 500

Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách 750 0 750

Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe 200 300 500

Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální 
metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku 

1000 0 1000

Rozvojové programy celkem 11 280 2 790 14 070

(v tis. Kč) (v %)

1. Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. století 30 553 13

2. Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání 55 154 24

3. Zvýšit efektivitu a kvalitu doktorského studia 7 250 3

5. Budovat kapacity pro strategické řízení vysokého školství 17 695 8

6. Snížit administrativní zatížení pracovníků vysokých škol, aby se mohli naplno věnovat svému poslání 42 438 19

Internacionalizace vysokých škol 60 334 26

Další opatření spadající pod oblasti vyjmenované ve Vyhlášení 15 690 7

Institucionální plán celkem 229 114 100

z toho investiční prostředky 36 155 16

8.6 Zapojení vysoké školy do Rozvojových programů MŠMT

Prioritní cíl dle Vyhlášení
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