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Struktura OP JAK reflektuje prioritní témata financovaná ze strukturálních fondů Evropské unie
v programovém období 2021 – 2027:
 Priorita 1 - Výzkum a vývoj (zaměřena na cíl politiky 1 – Inteligentnější Evropa díky
podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace);
 Priorita 2 - Vzdělávání (zaměřena na cíl politiky 4 – Sociálnější Evropa díky provádění
evropského pilíře sociálních práv);
 Priorita 3 a 4 - Technická pomoc.
Hlavním cílem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období
2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a
dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce.
Priorita 1 – Výzkum a vývoj – Cíl politiky 1
1) Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
Fond: EFRR
2) Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání
Fond: EFRR
Priorita 2 – Vzdělávání – Cíl politiky 4
1) Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury
Fond: EFRR
2) Zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce,
aby se podpořilo získávání klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností
Fond: ESF+
3) Podporovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich
úspěšnému ukončení, a to zejména pro znevýhodněné skupiny, od předškolního vzdělávání a
péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň,
jakož i vzdělávání a studium dospělých včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny
Fond: ESF+
4) Podporovat celoživotní učení, zejména flexibilní možnosti rozšiřování dovedností a
rekvalifikace pro všechny s ohledem na digitální dovednosti, lépe předvídat změny a nové
požadavky na dovednosti vycházející z potřeb trhu práce, usnadnit přechody mezi
zaměstnáními a podporovat profesní mobilitu
Fond: ESF+
Priorita 3 – Technická pomoc
Fond: EFRR
Priorita 4 – Technická pomoc
Fond: ESF+

