Udr?itelný
rozvoj

R?stové
politiky a
hospodá?ský
rozvoj, EU
zále?itosti

V?da, výzkum a inovace

Boj s
korupcí,
otev?ené
vládnutí

Sociální
za?le?ování

Ochrana
men?in

Rovnost
?en a mu??

Prevence
domácího
násilí

Zdravotní
posti?ení

Na?ízení EP a Rady ?. 1303/2013, Obecné
na?ízení

ZÁKONY
VY?ADUJÍCÍ VZNIK
STRATEGIE

P? SOBNOSTI

Základní strategická mapa - Ú?ad vlády (verze k 30. 9. 2015)

Ochrana zdraví,
protidrogová politika

Zákon ?. 379/2005 Sb.
? ochrana p?ed
?kodami z tabáku,
alkoholu atd.

Zákon ?. 130/2002 Sb., o podpo?e výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z ve?ejných
prost?edk?

Strategický rámec udr?itelného rozvoje ? R (2010-2030)
Národní program reforem ? eské republiky 2015

STRATEGICKÉ DOKUMENTY ÚV

Ak?ní plán podpory hospodá?ského r?stu a zam?stnanosti ? R (2015)
Strategie
p?sobení
? R v EU

Koncepce
politiky ? R v
EU: Aktivní a
srozumitelná
?R v
jednotné
Evrop?

Aktualizace Národní politiky výzkumu,
vývoje a inovací ? eské republiky na léta
2009 a? 2015 s výhledem do roku 2020
Národní priority orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací
(2012-2030)
Implementace Národních priorit
orientovaného výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací (2014-2020)
Koncepce Informa?ního systému výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací na období
2012 a? 2015

Ak?ní plán pro
rozvoj digitálního
trhu
2015

DAL? Í ZÁKONY
V GESCI ÚV

Reforma systému výzkumu, vývoje a
inovací v ? R (2008-2015)

Národní výzkumná a inova?ní
strategie pro inteligentní specializaci
? eské republiky (2014-2022) - RIS3

Vládní
koncepce boje
s korupcí na
léta 2015 a?
2017

Ak?ní plán boje
s korupcí na rok
2015
Aktualizace
Ak?ního plánu
? eské
republiky
Partnerství pro
otev?ené
vládnutí na
období let 2014
a 2016

Strategie boje proti
sociálnímu vylou?ení
2011?2015
Zásady dlouhodobé
Koncepce romské integrace
do roku 2025

Strategie romské integrace
do roku 2020

Koncepce sociálního bydlení
? eské republiky 2015-2025

Vládní
strategie pro
rovnost ?en a
mu?? v
? eské
republice na
léta 2014 2020 a návrh
dal?ích
opat?ení

Aktualizovaná
opat?ení
Priorit a
postup? vlády
p?i
prosazování
rovnosti
?en a mu??
(2014)

Národní
strategie
prevence
násilí na
d?tech v ? R
2008-2018

Národní plán
pro osoby se
zdravotním
posti?ením
na období
2015 - 2020

Ak?ní plán
prevence
domácího a
genderov?
podmín?ného
násilí na léta
2015 - 2018

Vládní plán
financování
Národního
rozvojového
programu
mobility pro
v?echny na
období
2016-2025

Národní strategie
protidrogové politiky ? R
2010-2018 (revize 2014)
Národní
strategie
protidrogové
politiky pro
oblast
hazardního
hraní na
období
2015-2018

Ak?ní plán
realizace
Národní strategie
protidrogové
politiky pro oblast
hazardního hraní
na období 2015 2018

Ak?ní plán
realizace
Národní
strategie
protidrogové
politiky
2013-2015

Národní
ak?ní plán
drogového
informa?ního
systému
(NAPDIS)
na období
2013?2015

Státní politika v??i nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 a? 2020
Implementa?ní plán Národní RIS3
(2015-2016)

Hlavní oblasti státní dota?ní politiky v??i nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016
Zákon
?. 108/2006
Sb.,
o sociálních
slu?bách.

Zákon ?. 198/2009 Sb., rovné
zacházení a ochrana p?ed
diskriminací
Zákon ?.
273/2001 Sb.,
práva
národnostních
men?in

Zákon ?.
329/2011 Sb., o
poskytování
dávek osobám se
zdravotním
posti?ením

Zákon ?.
359/1999 Sb.,
o
sociáln?-právní
ochran? d?tí

Zákon ?. 167/1998 Sb., o
návykových látkách

P? SOBNOSTI

Strategická mapa pro oblast VaVaI - Ú?ad vlády
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politiky a
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rozvoj, EU
zále?itosti
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Boj s
korupcí,
otev?ené
vládnutí

Sociální
za?le?ování

Ochrana
men?in

Strategický rámec udr?itelného rozvoje ? R (2010-2030)
Národní program reforem ? eské republiky 2015

STRATEGICKÉ DOKUMENTY ÚV

Ak?ní plán podpory hospodá?ského r?stu a zam?stnanosti ? R (2015)
Strategie
p?sobení
? R v EU

Koncepce
politiky ? R v
EU: Aktivní a
srozumitelná
?R v
jednotné
Evrop?

Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ? R
(2008-2015)
Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a
inovací ? eské republiky na léta 2009 a? 2015 s
výhledem do roku 2020
Národní priority orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (2012-2030)
Implementace Národních priorit orientovaného
výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (2014-2020)
Koncepce Informa?ního systému výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací na období 2012
a? 2015

Ak?ní plán pro
rozvoj digitálního
trhu (2015)

Národní výzkumná a inova?ní
strategie pro inteligentní specializaci
? eské republiky (2014-2022)

Vládní
koncepce boje
s korupcí na
léta 2015 a?
2017

Ak?ní plán boje
s korupcí na rok
2015

Strategie boje proti
sociálnímu vylou?ení
2011?2015
Zásady dlouhodobé
Koncepce romské integrace
do roku 2025

Strategie romské integrace
do roku 2020

Aktualizace
Ak?ního plánu
? eské republiky
Partnerství pro
otev?ené
vládnutí na
období let 2014
a 2016

Rovnost
?en a mu??

Prevence
domácího
násilí

Zdravotní
posti?ení

Vládní
strategie pro
rovnost ?en a
mu?? v ? eské
republice na
léta 2014 2020 a návrh
dal?ích
opat?ení

Národní
strategie
prevence
násilí na
d?tech v ? R
2008-2018

Národní plán
pro osoby se
zdravotním
posti?ením
na období
2015 - 2020

Aktualizovaná
opat?ení
Priorit a
postup? vlády
p?i
prosazování
rovnosti
?en a mu??
(2014)

Ak?ní plán
prevence
domácího a
genderov?
podmín?ného
násilí na léta
2015 - 2018

Vládní plán
financování
Národního
rozvojového
programu
mobility pro
v?echny na
období
2016-2025

Ochrana zdraví,
protidrogová politika

Národní strategie
protidrogové politiky ? R
2010-2018 (revize 2014)

Státní politika v??i nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 a? 2020
Hlavní oblasti státní dota?ní politiky v??i nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016

PROGRAMY VAVAI OSTATNÍ

PROGRAMY
VAVAI ÚV

Implementa?ní plán Národní RIS3
(2015-2016)

Program ALFA (2011 2019) (TA ? R)

Program EPSILON
(2015 - 2025) (TA ? R)

Program BETA (2012
- 2016) (TA ? R)

Program Centra
kompetence (2012 2019) (TA ? R)

Program GAMA (2014
- 2019) (TA ? R)

ESIF (2014 2020)

Národní kosmický
program

Program DELTA (2014
- 2019) (TA ? R)

Ostatní programy
VaVaI

Národní programy
udr?itelnosti I, II

Program OMEGA 2012-2017 (TA? R)

Program ALFA (2011 - 2019) (TA ? R)

Ak?ní plán
realizace
Národní
strategie
protidrogové
politiky
2013-2015

Národní
ak?ní plán
drogového
informa?ního
systému
(NAPDIS) na
období
2013?2015

STRATEGICKÉ DOKUMENTY ÚV S VAZBOU NA VAVAI
A PROGRAMY VAVAI

NAD? AZENÉ
A SOUVISEJÍCÍ VAVAI
STRATEGIE

Strategická mapa pro oblast VaVaI - Ú?ad vlády

(2. ?ást) (verze k 30. 9. 2015)

Meziresortní koncepce mezinárodní
spolupráce ve VaV do r.2015 (M? MT)

Meziresortní koncepce
bezpe?nostního VaV do r. 2015 (MV)

Koncepce obranného aplikovaného
VaV do roku 2015 (MO)

Meziresortní koncepce podpory
velkých infrastuktur pro VaV (M? MT)

Meziresortní koncepce aplikovaného VaV
národní kultury a identity do roku 2015 (MK)

Koncepce zem?d?lského aplikovaného
VaV do roku 2015 (MZe)

Reforma systému výzkumu, vývoje a
inovací v ? R (2008-2015)

Koncepce zdravotnického
aplikovaného VaV do roku 2015 (MZdr)

Národní inova?ní strategie
2012-2020 (MPO)

Koncepce Informa?ního systému
výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací na období 2012 a? 2015
Aktualizace Národní politiky výzkumu,
vývoje a inovací ? eské republiky na
léta 2009 a? 2015 s výhledem do roku
2020

Národní politika výzkumu, vývoje a
inovací ? R na léta 2009 a? 2015

Ak?ní plán podpory
hospodá?ského r?stu a
zam?stnanosti ? R
(2014)

Národní priority orientovaného
výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací (2012-2030)

Vládní strategie pro
rovnost ?en a mu?? v ? eské
republice na léta 2014 2020 a návrh dal?ích
opat?ení

Strategický rámec
udr?itelného rozvoje ? R
(2010-2030)

Národní výzkumná a inova?ní
strategie pro inteligentní specializaci
? eské republiky (2014-2022)

Implementace Národních priorit
orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací
(2014-2020)

Národní program
reforem ? eské republiky
2015

PROGRAMY VAVAI - OSTATNÍ

Strategie romské
integrace do roku 2020

Program
aplikovaného VaV
národní a kulturní
identity I (20112017) (MK)
NÁVRAT
(2012-2019)(M? MT)
ERC CZ
(2012-2019)(M? MT)

Program bezpe?nostního
výzkumu ? R 2015 a? 2020
(MV)

Resortní program výzkumu
III na léta 2010-2015 (MZd)

Program aplikovaného VaV
národní a kulturní identity II
(MK)

Bezpe?nostní výzkum pro
pot?eby státu v letech 2010
a? 2015 (MV)

Program bezpe?nostního
výzkumu ? R 2010-2015
(MV)

Resortní program výzkumu
IV. na léta 2015-2020 (MZd)

Program Centra
kompetence (2012 2019) (TA ? R)
Program GAMA (2014 2019) (TA ? R)
Program DELTA (2014 2019) (TA ? R)

Program OMEGA (2012
- 2017) (TA ? R)
Program ALFA (2011 2019) (TA ? R)

Program BETA (2012 2016) (TA ? R)

Projekty velkých
infrastruktur (2010-2017)
(M? MT)
Program EPSILON
(2015 - 2025) (TA ? R)
Národní kosmický
program (MD)

Národní programy
udr?itelnosti I, II
(2013-2020)(M? MT)
ESIF (2014 - 2020)

Ostatní programy VaVaI

