Brno – Dne 25. 8. 2010 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutí
o poskytnutí dotace č. 0129/04/01 na realizaci projektu „Výstavba vzdělávacího
komplexu FEKT VUT v Brně na ulici Technická 12 (T12)“, který bude financován
z prostředků EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých
školách spojená s výzkumem, a to ve výši maximálně 991 547 335,- Kč, přičemž podíl
prostředků EU přesahuje 842 milionů korun.
Základním cílem Projektu výstavby vzdělávacího komplex Technická 12 Fakulty
elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně (dále jen „FEKT VUT v Brně“) je,
v souladu s Generelem VUT v Brně a navazujícím Programem dobudování infrastruktury
VUT v Brně na období 2010-2015, vybudování a následné zprovoznění vzdělávacích a
vědeckovýzkumných prostor vybraných pracovišť FEKT VUT v Brně v rozvojovém území
VUT v Brně „Pod Palackého vrchem“.
Vzdělávací komplex FEKT
VUT v Brně bezprostředně
navazuje na již zprovozněné
objekty FEKT VUT v Brně,
čímž po jeho dobudování
dojde po mnoho letech
k ukončení
roztříštěnosti
dislokačního
uspořádání
jednotlivých pracovišť FEKT
VUT v Brně na území města
Brna,
jež
negativně
ovlivňovala
organizaci
vzdělávání a související
vědeckovýzkumné aktivity
fakulty, do nichž se zapojují
studenti všech stupňů studia.
Zprovoznění moderních vzdělávacích a vědeckovýzkumných pracovišť vzdělávacího
komplexu, které budou k dispozici nejen akademickým pracovníkům, ale i studentům,
zabezpečí kvalitní podmínky pro rozvoj magisterského a především doktorského studia s
vazbou na zapojení studentů a absolventů do výzkumných a vývojových aktivit
garantovaných a zajišťovaných dynamicky se rozvíjející fakultou.
Nezanedbatelný přínos má vybudování vzdělávacího komplexu FEKT VUT v Brně, do
kterého se přestěhují vybraná pracoviště FEKT VUT v Brně, i pro ostatní fakulty a součásti
VUT v Brně.
VUT v Brně bude moci po přestěhování pracovišť FEKT VUT v Brně do vzdělávacího
komplexu FEKT, dokončit naplňování své dislokační strategie, která byla definována již v 90tých letech minulého stolení, a jejímž primárním smyslem je maximální zefektivnění
vzdělávání a souvisejících vědeckovýzkumných aktivit (se zapojením studentů jednotlivých

stupňů studia) při udržení, resp. zvyšování kvality vzdělávacích a vědeckovýzkumných
procesů.
Vlastní realizace projektu bude zahájena 1. září 2010, přičemž plné zprovoznění vzdělávacího
komplexu FEKT VUT v Brně se předpokládá v akademickém školním roce 2013-2014.
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