VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET ZA ROK 2018

Zpracovala: Mgr. Zdeňka Šímová (Národní vzdělávací fond, o.p.s.)

I.

O projektu ReferNet

ReferNet je projekt iniciovaný Evropským střediskem pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop),
agenturou Evropské komise zaměřenou na rozvoj odborného, počátečního
i dalšího vzdělávání v širších souvislostech.
Hlavním úkolem ReferNetu je zpracovávání periodických přehledově-analytických zpráv o
systému a politice odborného vzdělávání v dané zemi sloužících zejména jako:


podklady pro politické rozhodování Evropské komise v oblasti evropského odborného
vzdělávání (počáteční i další), pro stanovování optimální strategie do budoucna, a pro
tvorbu specifických doporučení Evropské komise pro jednotlivé země v oblasti
odborného vzdělávání,



nástroj monitoringu vývoje odborného vzdělávání v evropských zemích, a k
mezinárodnímu srovnávání situace v jednotlivých zemích,



zdroj příkladů dobré praxe a dalších informací využitelných při rozhodování tvůrců
národních politik a dalších expertů.

Zejména v posledních letech v kontextu Strategie EU 2020 stoupá význam ReferNetu jako
klíčového nástroje pro hodnocení postupu jednotlivých zemí k realizaci cílů Strategie EU
2020 a pro tvorbu specifických doporučení Evropské komise pro jednotlivé země v oblasti
odborného vzdělávání (jedná se o reporting vývoje ve vztahu k cílům strategie).
Česká republika se k síti ReferNet připojila v roce 2004 spolu se vstupem do EU. V čele
každé národní sítě stojí národní koordinátor, který na svoji činnost získává grant od
Cedefopu podmíněný spolufinancováním ze strany národních orgánů. V ČR se od začátku
projektu se na pozici národního koordinátora střídají po dvou letech Národní vzdělávací fond
o.p.s. (NVF) a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Toto střídání je zakotveno smluvně mezi
oběma partnery a podpořeno ze strany MŠMT.
Garantem projektu je národními orgány jmenovaný národní reprezentant sítě ReferNet osoba odpovídající za odbornou kvalitu a relevanci výstupů projektu a garantující procesy
související s realizací projektu na národní úrovni.
V prosinci 2015 byla uzavřena na období 2016-2019 čtyřletá rámcová smlouva
mezi Cedefopem a Sdružením ReferNet ČR1. V rámci této smlouvy Cedefop každoročně
uzavírá s národním koordinátorem Specifickou smlouvu o konkrétních pracovních úkolech na
další rok. V letech 2016 a 2019 je koordinátorem a partnerem pro uzavření roční grantové
smlouvy NÚV, v letech 2017 a 2018 NVF.
V roce 2018 zastával funkci národního koordinátora Národní vzdělávací fond (NVF).

II. Výstupy za rok 2018
Zpráva o politice odborného vzdělávání (VET Policy Report)
V pracovním roce 2018 bylo úkolem ReferNetu revidovat a doplnit kapitolu materiálu
„Cedefop monitoring of VET policies and systems: Progress towards the Medium Term
Deliverables of the Riga Conclusions“ týkající se vývoje v ČR. Kapitolu připravil Cedefop na
základě zpráv a studií dříve poskytnutých ReferNetem a dalších zdrojů. Tým ReferNetu ČR
kapitolu revidoval a doplnil (zejm. např. byly doplněny informace o projektu Modernizace
odborného vzdělávání). Kapitola byla rozeslána členům Řídícího výboru ReferNetu a
Národní reprezentantce Martě Staré (MŠMT) a po zapracování jejich připomínek byla
v březnu 2018 odeslána Cedefopu.
Kapitola je součástí přehled o pokroku, které učinily jednotlivé země v oblasti plnění
společných cílů a slouží jako informační podklad pro Evropskou komisi v kontextu tzv.
„evropského semestru“.
1

„Sdružení ReferNet ČR“ vzniklo za účelem realizace mezinárodního grantového projektu ReferNet na základě
smlouvy mezi dvěma klíčovými aktéry – Národním ústavem pro vzdělávání a Národním vzdělávacím fondem.
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Novinky z oblasti odborného vzdělávání v ČR
Síť ReferNet pravidelně informuje Cedefop o vývoji v odborném vzdělávání a souvisejících
tématech prostřednictvím krátkých aktuálních článků zasílaných 4x ročně. Články jsou
zveřejňovány na webu Cedefopu a rovněž slouží jako podklad, který Cedefop využívá pro
zpravodajství účastníkům výročních zasedání DGVT (Direktorát EK pro odborné vzdělávání
a přípravu) a Poradního výboru pro odborné vzdělávání (Advisory Commitee for Vocational
Education and Training).
V roce 2018 tým ReferNetu ČR zpracoval čtyři novinky. První letošní zpráva byla zaslána
Cedefopu v dubnu 2018 a informovala o projektu pilotáže Mistrovské zkoušky. Druhá zpráva
popisovala dotazníkové šetření mezi školami, které proběhlo v rámci projektu Podpora
krajského akčního plánování (P-KAP), a byla zaslána Cedefopu v červenci 2018. Třetí
zpráva (listopad 2018) se věnovala tématu nízkokvalifikovaných osob v ČR a stručně
představila výsledky analýzy, kterou na toto téma zpracoval tým CERGE-EI. Jako poslední,
v prosinci 2018, byl zpracován článek o rozvíjejícím se úspěšném konceptu dětských skupin.
O všech novinkách byla před jejich odesláním informována a o validaci obsahu požádána
Národní reprezentantka ReferNetu Marta Stará (MŠMT).
Novinky odeslané Cedefopu jsou k dispozici v české i anglické verzi na na webových
stránkách Refernetu: http://www.refernet.cz/politika-odborneho-vzdelavani (v sekci Krátké
zprávy o dění v odborném vzdělávání v ČR).
Popis systému odborného vzdělávání (VET in Europe – Country report)
Zpráva obsahuje stručný popis systému odborného vzdělávání ve struktuře doporučené
Cedefopem doplněný základními statistickými daty. Je aktualizována s dvouletou
periodicitou, v roce 2018 tedy byla aktualizována verze z roku 2016. Povinnou součástí
zpracování je i tzv. peer-review, kdy zprávu přečte a opřipomínkuje zvolený partner z jiné
země. V roce 2018 bylo partnerem ČR pro peer-review Irsko. V listopadu zaslal irský tým
českému týmu komentáře a doplňující otázky ke zprávě. Irové ocenili celkově obsahovou
relevanci a srozumitelnost české zprávy a požádali v několika případech o bližší vysvětlení
některých aspektů, které považovali za zajímavé, nicméně bez znalosti našeho systému jim
byly obtížněji srozumitelné. Peer-review pravidelně poskytuje národnímu týmu užitečnou
zpětnou vazbu pro formulace a nutnou míru vysvětlujících komentářů pro prezentaci systému
v zahraničí. Podobné komentáře zaslal i český tým irským kolegům k jejich zprávě.
Aktualizovaná zpráva byla rozeslána členům Řídícího výboru a Národní reprezentantce a
koncem listopadu 2018 odeslána Cedefopu.
Leták Zaostřeno na odborné vzdělávání (Spotlight on VET)
Jedná se o informační leták v rozsahu šesti stran, jehož cílem je představit klíčové jevy, silné
stránky a výzvy národního systému. Leták obsahuje rovněž schéma vzdělávací soustavy,
které na základě podkladů od národních týmů zpracovává Cedefop do jednotné grafické
podoby tak, aby bylo srovnatelné s ostatními zeměmi. V roce 2018 došlo pouze k dílčím
opravám nepřesností, neboť vzdělávací systém se zásadním způsobem nezměnil. Finální
korektury byly po konzultaci s vedoucím oddělením statistických výstupů a analýz MŠMT
Cedefopu zaslány v říjnu 2018. Cedefop připravuje po dvou letech další vydání souhrnné
publikace, která bude obsahovat schémata a stručné popisy školských systémů (se
zaměřením na odborné vzdělávání) všech zemí EU. Publikace by měla být k dispozici
koncem roku 2018 nebo začátkem roku 2019. Bude distribuována i národním týmům
ReferNetu a členové konsorcia budou mít možnost získat několik výtisků pro svoje potřeby a
případně je distribuovat dále ve svých institucích.
Letáky českého systému, jejichž publikaci zajistil český tým ReferNetu v roce 2016, jsou pro
zájemce k dispozici v NVF.
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Popis systému odborného vzdělávání – online prezentace (VET in Europe online
presentation tool) – pilotní fáze
Novou aktivitou v roce 2018 bylo zahájení přípravy online nástroje pro interaktivní prezentaci
evropských systémů odborného vzdělávání. Cílem je vytvořit graficko-textové prostředí, kde
bude možné systémy jednotlivých zemí a jejich různé aspekty přehledně zobrazovat a
navzájem srovnávat. Úvodní fáze spočívala v zjišťování potřeb potenciálních uživatelů tohoto
systému (především expertů – výzkumníků, odborných pracovníků, tvůrců politik). Cedefop
k tomuto účelu vytvořil online dotazník, kde se podrobně dotazoval, jaké aspekty a informace
o systémech odborného vzdělávání jsou žádoucí pro online prezentaci. Úkolem národních
týmů bylo facilitovat tento průzkum, zejména zajistit určitý počet odpovědí prostřednictvím
jeho rozeslání na vlastní síť národních odborných kontaktů. Tým ReferNetu ČR dobrovolně
participoval i na pilotáži dotazníku, kdy byla několika experty ověřena jeho srozumitelnost a
funkčnost, a Cedefopu byly zaslány jejich komentáře a podněty k průzkumu. S výsledky
šetření byly národní týmy ReferNetu seznámeny na regionálních pracovních setkáních
v květnu.
Průzkum mobility v počátečním odborném vzdělávání (Survey on international
mobility of IVET learners)
Od roku 2015 jsou zpracovávány podklady pro Cedefop z oblasti mobility v odborném
vzdělávání. V ČR téma zpracovává tým NÚV ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce
(Národní agentura programu Erasmus+), na odpovědích se podílel také Tandem při ZČU
v Plzni. Hlavním zdrojem informací jsou především data a zkušenosti z programu Erasmus+.
Zprávy mají formu rozsáhlého online dotazníku, jehož cílem je zjistit a zhodnotit, jaká je
situace v členských zemích EU v oblasti podpory a propagace mobility v rámci Evropy i
mimo ni, jaké jsou z hlediska mobility nejčastější překážky a slabiny v politice odborného
vzdělávání jednotlivých zemí a jaká je metodika monitorování mobility. Dotazník vychází
z dokumentu EK Mládež v pohybu z roku 2011 a obsahuje proto otázky týkající se
mezinárodní učební mobility mladých lidí (žáků) v několika tematických oblastech, které jsou
prakticky totožné s tematickými oblastmi dokumentu EK: informace a poradenství o
možnostech učební mobility (viditelnost a dostupnost kontaktních míst); administrativní a
institucionální otázky vztahující se k učební mobilitě v zahraničí; uznávání výsledků učení a
partnerství; financování; motivace k účasti na činnostech spojených s nadnárodní mobilitou
ve vzdělávání; příprava na mobilitu; kvalita příležitostí; přenositelnost grantů a půjček;
znevýhodnění studenti a úloha šiřitelů.
Pro rok 2018 byly naplánovány tyto dva procesy:
A: Šetření o vybraných aspektech mobility v počátečním odborném vzdělávání. Cedefop měl
realizovat na základě požadavků Evropské komise a/nebo Expertní skupiny pro Mobility
Scoreboard prostřednictvím sítě ReferNet nové šetření o vybraných aspektech mobility.
Proces A byl v průběhu roku Cedefopem zrušen a přesunut jako tematická zpráva, která se
bude zabývat aspekty dlouhodobé mobility, do roku 2019.
B: Aktualizace národních informací. Informace, které poskytnul ReferNet Cedefopu v druhé
polovině roku 2017, byly aktualizovány v druhém pololetí roku 2018, v návaznosti na vývoj a
změny během posledního roku (za období prosinec 2017 - listopad 2018). Za ČR byla
provedena drobná doplnění, která se týkala jak systémové roviny, (mobilita v Programovém
prohlášení vlády), tak jednotkové úrovně (internacionální strategie SŠ a VOŠ ve školních
akčních plánech v rámci jedné z tzv. nepovinných intervencí – rozvoj cizích jazyků –
definovaných OP VVV, např. využití zahraničních mobilit jako povinných odborných praxí).
Po validaci národní reprezentantkou byla „country fiche“ odeslána Cedefopu v polovině
listopadu 2018.
Informace získané v průzkumu jsou využity jako zdroj dat do tzv. Mobility Scoreboard,
nového nástroje Cedefopu, který má umožnit politickým činitelům identifikovat překážky a
slabá místa v politice i praxi. Scoreboard se nachází na tomto odkazu
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/mobilityscoreboard/
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Tematické aktivity – studie (tzv. „Articles“) nebo průzkumy
V rámci této aktivity bývají zpravidla zpracovávány kratší tematické studie v rozsahu 10-20
stran, jejichž témata volí Cedefop vždy na základě aktuálních priorit evropské vzdělávací
politiky. Jejich cílem je poskytnout základní přehled o zvolené problematice na národní
úrovni zejména pro účely mezinárodní komparace, slouží rovněž jako podkladový materiál
pro další práci Cedefopu a následně i Evropské komise.
V roce 2018 je zpracovávána zpráva s názvem ‘Policy strategies, initiatives and practices to
prepare VET systems for digitalisation and future of work technologies’. Zpráva byla zadána
v listopadu a v současné době (prosinec 2018) na ní pracuje tým NVF a NÚV. Zpráva má
obsahovat kromě expertního shrnutí a zhodnocení současného stavu těchto aktivit v ČR
následující tematické okruhy: Strategie 4.0 nebo digitální strategie; 4.0 iniciativy a reformy
v oblasti odborného vzdělávání; 4.0 informační zdroje (data) pro odborné vzdělávání; 4.0
metody ve vzdělávací praxi. Zpráva se bude týkat jako počátečního tak dalšího odborného
vzdělávání. Termín pro odevzdání Cedefopu je do konce roku 2018 s možností posunutí do
konce ledna 2019.
Zvyšování povědomí o odborném vzdělávání a ReferNetu („Visibility actions“)
V návaznosti na Diseminační strategii ReferNetu a za přispění členů konsorcia tým ReferNet
ČR průběžně realizuje akce zvyšující informovanost o odborném vzdělávání a povědomí o
ReferNetu. Hlavní informační kanály zahrnují národní webovou stránku ReferNetu (viz níže),
publikování výstupů ReferNetu online, publikování článků o aktivitách ReferNetu a Cedefopu,
zajišťování a distribuce tištěných materiálů a propagačních předmětů.
V dubnu 2018 byl zajištěn překlad do češtiny a tisk krátké studie Metoda „outreach“ a
kariérové poradenství v oblasti prohlubování kometencí v ČR. Zpráva byla původně
zpracována v angličtině a odevzdána Cedefopu v roce 2017 v rámci tematických úkolů (pod
názvem „Outreach and Guidance in Upskilling Policies in the Czech Republic“). Publikace
jsou pro zájemce k dispozici v NVF a v NÚV.
Přeložené aktuální články Cedefopu („briefing notes“) jsou pravidelně publikovány na blogu
Pro vzdělávání, který provozuje NÚV (http://provzdelavani.nuv.cz/). Informační materiály
ReferNetu i Cedefopu byly distribuovány na odborných akcích a v prostorách partnerských
institucí (zejm. NVF, NÚV a DZS). Zejména materiály o českém vzdělávacím systému
v angličtině distribuují pracovníci NVF a NÚV na zahraničních cestách.
Novinky ze sítě RefereNet a připravované výstupy na rok 2018 byly prezentovány na
pravidelném setkání evropských sítí, které se konalo 9.4. v Domě zahraniční spolupráce.
Informace o síti ReferNet, užitečných publikacích a výstupech Cedefopu byly prezentovány
dne 15.10. 2018 pro pracovníky DZS - Odboru odborné vzdělávání.
Zástupci sítě Refernet jsou rovněž členy pracovní skupiny anglickou terminologii, která
vznikla na popud zástupců Eurydice a EQF a jejím cílem je sladit užívanou terminologii
v oblasti vzdělávání obecně.

Národní webová stránka ReferNetu
NVF průběžně spravoval a doplňoval webovou stránku www.refernet.cz. Stránka je
pravidelně z hlediska vzhledu a funkčnosti velmi dobře hodnocena Cedefopem. Stránky jsou
automaticky propojeny s webovými stránkami Cedefop i členů mezinárodní sítě ReferNet. To
umožňuje uživatelům sledovat všechny aktuality, novinky a publikace Cedefopu. Existuje
také možnost přihlášení zájemců k odběru RSS zpráv. Kromě zpráv byly na webové stránky
průběžně zařazovány aktuality v českém jazyce – jak z českého prostředí, tak překlady ze
zahraničních zpráv z oblasti odborného vzdělávání. Pravidelně byly překládány do češtiny
informace ze stručných zpráv Cedefopu – tzv. Briefing Notes.

5

Další aktivity


Zasedání Národního konsorcia ReferNetu ČR

Zasedání všech členů Národního konsorcia a zasedání Řídicího výboru se konalo
18.12.2018. Hlavní náplní tohoto zasedání bylo schválení Výroční zprávy a Plánu práce na
další období, ale také projednání a zhodnocení nejdůležitějších výstupů sítě ReferNet ČR a
Cedefopu. Druhá část zasedání byla věnována prezentacím členů Národního konsorcia o
jejich aktivitách a aktuálnímu dění v relevantních oblastech.


Mezinárodní zasedání sítě ReferNet

Na mezinárodní úrovni se síť ReferNet setkává zpravidla dvakrát ročně. Jednak jde o
plenární zasedání organizované v sídle Cedefopu v Soluni, a jednak o tzv. regionální
partnerské fórum organizované s pomocí vybraných zemí, kde se setkává vždy pouze
polovina členů sítě v užším, více pracovně laděném, kruhu. V letošním roce se zástupkyně
Českého ReferNetu Z. Šímová (NVF) účastnila partnerského fóra v Madridu a M. Kaňáková
(NÚV) v Budapešti (obojí květen 2018). Obě se zúčastnily plenárního zasedání sítě v Soluni
v listopadu.

III. Národní konsorcium
Národním koordinátorem ReferNetu ČR byl v tomto pracovním roce Národní vzdělávací
fond, o.p.s. (NVF). NVF vykonával, zajišťoval a koordinoval všechny aktivity podle plánu
práce, v úzké součinnosti zejména s klíčovým partnerem NÚV. Zprávy pravidelně validovala
národní reprezentantka ReferNetu z MŠMT a připomínkoval Řídící výbor Národního
konsorcia. Dílčí úkoly plnili i někteří další aktivnější členové Národního konsorcia.
Koordinující instituce v roce 2018: Národní vzdělávací fond (NVF), Opletalova 25, 110
00 Praha 1, tel.: 224 500 543
Národní koordinátorka ReferNetu:

Ing. Věra Czesaná, CSc. (NVF)
czesana@nvf.cz

Projektová manažerka:

Mgr. Zdeňka Šímová (NVF)
simova@nvf.cz

Manažerka webových stránek:

Ing. Zuzana Freibergová (NVF)
freibergova@nvf.cz

Klíčový partner: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), Weilova 6/1271, Praha 10, tel:
274 022 208
Manažerka projektu v rámci NÚV:

Mgr. Martina Kaňáková (NÚV)
martina.kanakova@nuv.cz

NVF i NÚV disponují expertními týmy, jejichž členové jsou angažováni dle svého odborného
zaměření a zadaných úkolů.
Národní reprezentantka (MŠMT):

Mgr. Marta Stará
marta.stara@msmt.cz

Národní konsorcium
Do Národního konsorcia sítě ReferNet bylo v roce 2018 v České republice zapojeno celkem
21 institucí.
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Seznam členů Národního konsorcia v roce 2018:

Řídící výbor

Člen
konsorcia

Webová stránka

Kontaktní
osoba

e-mail

Telefon

NVF

www.nvf.cz

Věra Czesaná

czesana@nvf.cz

224 500 540

NÚV

www.nuv.cz

Martina Kaňáková

martina.kanakova@nuv.cz

724 652 226

MŠMT

www.msmt.cz

Petr Bannert;
Marta Stará

petr.bannert@msmt.cz

MPSV

www.mpsv.cz

Martin Sycha

martin.sycha@mpsv.cz

221 923 784

SPČR

www.spcr.cz

Miloš Rathouský

mrathousky@spcr.cz

225 279 807

ČMKOS

www.cmkos.cz

Dušan Martínek

martinek.dusan@cmkos.cz

234 461 111

CZESHA

www.czesha.cz

Jiří Zajíček

jiri.zajicek@mssch.cz

222 924 427

DZS/Eurydic
e

www.naerasmusplus.cz

Jana Halamová

jana.halamova@dzs.cz

221 850 618

ICV Mendelu

www.icv.mendelu.cz

Lenka Danielová

lenka.danielova@mendelu.c
z

545 135 201

CSVŠ

www.csvs.cz

Vladimír Roskovec roskovec@csvs.cz

739 203 723

SPTV

www.ssvs.cz

Michal Karpíšek/
Iva Voldánová

karpisek@ssvs.cz

603 253 392

iva.voldanova@ssvs.cz

775 655 322

AVOŠ

www.asociacevos.cz

Markéta Pražmová prazmova@seznam.cz

602 184 719

Úřad vlády
ČR

www.vlada.cz

Pavel Hradecký

pavel.hradecky@vlada.cz

234 062 416

VÚPSV

www.vupsv.cz

Aleš Kroupa

ales.kroupa@vupsv.cz

224 972 837

Štěpánka Tůmová

stepanka.tumova@vupsv.cz

211 152 725

MU Brno

www.fss.muni.cz

Tomáš Sirovátka

tomas.sirovatka@vupsv.cz

SOÚ AV ČR

www.soc.cas.cz

Lumír Gatnar

lumir.gatnar@soc.cas.cz

210 310 567

AIVD ČR

www.aivd.cz

Romana
Nováčková

reditel@aivd.cz

724 256 474

ATKM

www.atkm.cz

Vladimír Mareš

atkm@atkm.cz

737 920 662

MPO

www.mpo.cz

Michal Horáček

horacekm@mpo.cz

224 853 222

SSŠČMS

www.soukromeskoly.cz

Dana Čapková

dana.capkova@soukromesk
oly.cz

UZS

www.uzs.cz

Vít Jásek

vit.jasek@uzs.cz
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marta.stara@msmt.cz

234 812 143

549 496 559,
543 211 865

222 520 951,
222 587 455

IV. Závěr
Výroční zpráva popisuje výstupy, které byly připraveny v rámci třetího roku ze čtyřletého
rámcového období 2016-2019.
Česká republika splnila všechny úkoly stanovené Plánem práce pro rok 2018. Mnoho aktivit
je realizováno nad rámec povinností stanovených smlouvou s Cedefopem a zohledňují také
národní zájmy. Jde zejména o finalizaci a publikaci zpráv a dalších produktů ReferNetu
v českém jazyce. V roce 2018 lze jmenovat zejm. např. překlad a tisk zprávy Metoda
„outreach“ a kariérové poradenství v oblasti prohlubování kompetencí v ČR (Outreach and
Guidance in Upskilling Policies in the Czech Republic).
Práce zástupců ReferNet ČR je Cedefopem a dalšími mezinárodními členy sítě ReferNet
velmi dobře hodnocena. Kvalita práce Národního konsorcia je hodnocena Cedefopem
dvakrát ročně prostřednictvím tzv. Status Reports (průběžného hodnocení zasílaného
národnímu koordinátorovi). Projekt ReferNet každoročně podléhá nezávislému finančnímu
auditu.
Význam ReferNetu je pro Evropskou komisi zásadní, protože je považován za základní zdroj
informací o odborném vzdělávání i za věrohodný zdroj mapování dosaženého pokroku
v dosahování střednědobých cílů stanovených např. v Rižském komuniké. Ceněny jsou
především rozsáhlejší zprávy, jako např. Přehledová zpráva o systému, tematické zprávy a
reporting o politice odborného vzdělávání. Proto klade Cedefop velký důraz na jejich kvalitu,
věcnou správnost a validaci informací národními reprezentanty.
V polovině listopadu 2018 byla Cedefopu předložena žádost o specifický grant pro
pokračování činnosti ReferNetu v ČR v roce 2019. Žádost byla úspěšně schválena a
očekává se podpis roční grantová smlouva mezi Cedefopem a NÚV, který pro rok 2019
převezme roli koordinující instituce.
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