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Záměr výzvy  

Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech  

a zaměření připravované výzvy prioritní osy 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, IP1 

Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu 

a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského 

zájmu, SC3 Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely. 

Typ podporovaných projektů: individuální projekt 

Druh výzvy: kolová 

Model hodnocení: jednokolový 

Minimální délka projektu: 24 měsíců 

Maximální délka projektu: 72 měsíců 

Forma podpory 

Předpokládaný objem finančních prostředků: 3 500 000 000 Kč 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč 

Maximální výše všech způsobilých výdajů: 1 200 000 000 Kč (v případě podpory 

poskytované v režimu de minimis je max. výše způsobilých výdajů 200 000 EUR). 

Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj 

Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství 

Oprávnění žadatelé:  

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní 

podporu VaVaI. 

 

Vymezení partnerství:  

V případě, že žadatelem bude subjekt splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí 

dle Rámce pro státní podporu VaVaI, který zároveň není vysokou školou garantující 

vytvořený/modernizovaný výzkumně zaměřený studijní program, bude povinným 

partnerem  projektu VŠ garantující vytvořený/modernizovaný výzkumně zaměřený studijní 

program, pro nějž bude infrastruktura pořízena. 
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Způsobilými partnery budou:  

 Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní 

podporu VaVaI 

 

Role partnera bude vymezena smlouvou mezi žadatelem a partnerem, účast partnera v projektu 

musí být nezbytná a musí být náležitě zdůvodněna. 

Podmínky partnerství jsou vymezeny platnými Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část.   

Věcné zaměření 

Cílem výzvy bude rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních programů 

v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3 a strategii  VŠ, z důvodů zatraktivnění zázemí 

pro VaV ve výuce a následně podpory lidských zdrojů a zlepšení podmínek vzdělávání spojené 

s výzkumem. Výzkumně zaměřeným studijním programem se rozumí doktorský studijní 

program. 

Žadatelé si budou volit minimálně jednu z aktivit č. 2 až 4, aktivita č. 1 je povinnou 

aktivitou každého projektu. 

Návaznost na strategie:  

 Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci 

České republiky (Národní RIS3 strategie) a/nebo jejími krajskými přílohami.  

 Soulad se strategickým dokumentem VŠ  

Popis podporovaných aktivit: 

Povinná aktivita: 

Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce v kapitole 5.2.1. 

Povinně volitelné aktivity: 

Všechny aktivity musí být navázány na rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů.  

Aktivita č. 2: Zajištění moderní infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a inovacemi, 

tedy pro potřeby výzkumně zaměřených studijních programů (přestavba, rozšiřování prostor). 

Aktivita č. 3: Zajištění přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkumně zaměřené 

studijní programy. 

Aktivita č. 4: Zajištění dodatečného podpůrného vybavení nezbytného pro kvalitu výzkumně 

zaměřených studijních programů včetně informační infrastruktury (materiál, hardware  

a osobní vybavení nezbytné pro studijní program aj.). 
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Cílová skupina: 

 Pracovníci výzkumných organizací. 

 Akademičtí a ostatní pracovníci VŠ. 

 Studenti VŠ. 

Popis vyloučených aktivit:  

Nebude možné financovat aktivity 

 které nebudou v souladu s aktuálně platným strategickým dokumentem instituce příjemce, 

ke dni podání projektové žádosti prostřednictvím IS KP14+ a RIS 3 strategií; 

 nebudou primárně souviset se vzděláváním spojeným s výzkumem (např. ubytovací 

kapacity pro studenty, menzy) a infrastrukturou sloužící k realizaci ekonomických aktivit 

nesouvisejících primárně s výzkumem, vývojem a vzděláváním;  

 nebudou financovány úpravy pronajatých prostor, tj. ty, které nejsou ve vlastnictví 

žadatele;  

 nebudou podporovány rekonstrukce vnějších plášťů, včetně výměny oken, a technického 

provozního zázemí (výměna kotlů apod.). Nebude podporována výstavba a rekonstrukce 

infrastruktury nesouvisející se vzděláváním pro výzkum tj. jídelní a ubytovací prostory, 

sklady apod. 

Udržitelnost: Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od poslední platby příjemci. 

Plnění podmínek v době udržitelnosti projektu vychází z čl. 71 Obecného nařízení. 

 

Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách (pouze v případech, kdy 

půjde o synergii): 

Komplementární výzvou bude výzva „ Rozvoj výzkumně zaměřených vzdělávacích programů“ 

z PO2, SC5.  

Bude nutné zajistit návaznost investičních aktivit projektu na projekt z komplementární výzvy 

PO2 SC5 v OP VVV „ Rozvoj výzkumně zaměřených vzdělávacích programů“, která bude 

vyhlášena souběžně.  

 

V případě, že projekt nebude přímo navázán na výzvu „Rozvoj výzkumně zaměřených 

vzdělávacích programů“ (PO2, SC5), je nutné doložit návaznost na výzkumně zaměřený 

studijní program modernizovaný z minulého programového období.  
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Územní zaměření 

Přípustné místo dopadu realizace operace nebo typ území dle Národního dokumentu pro 

územní dimenzi: 

Místo dopadu realizace bude území České republiky, tedy území méně rozvinutých regionů  

i více rozvinutých regionů. 

Přípustné místo realizace:  

Operace budou muset být realizovány na území České republiky, tedy na území méně 

rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů. 

 


