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1

Základní ustanovení

Vyhlašovatelem a poskytovatelem podpory je Řídicí orgán OP VaVpI – Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), (www.msmt.cz).
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Hlavní cíle výzvy

Cílem této výzvy je pomocí dotací podpořit stabilizaci a rozvoj kvalitní infrastruktury
vysokých škol s cílem zkvalitnění a navýšení kapacity terciárního vzdělávání a
vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové
a inovační aktivity. Tento typ investic představuje nezbytný předpoklad pro nutný
kvantitativní i kvalitativní nárůst v nabídce lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a
navazující inovace. Naplněním cíle se sleduje eliminace důsledků podfinancování
vzdělávacích infrastruktur akumulovaných z minulosti, a zároveň umožnění selektivní
podpory pro vysoké školy, resp. jejich součásti, které aktivně pracují na modernizaci
svých studijních plánů a vzdělávacích metod, zohledňují v nich požadavky trhu práce
i nejnovější poznatky VaV.
2.1 Specifické cíle výzvy
a)

Zajištění moderní infrastruktury (investicemi do stávajících staveb a novou
výstavbou) pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem s přímým
dopadem na nárůst a zvýšení kvality lidských zdrojů pro VaV aktivity a lepší
připravenost absolventů pro praxi.

b)

Zlepšení materiálně technického zabezpečení v souvislostech zajištění
moderní infrastruktury; a to výzkumně zaměřených vysokých škol (tj. škol
s akreditovanými doktorskými studijními programy), resp. jejich součástí:
i. primárně za účelem zvýšení kvality výuky studentů v doktorských
studijních programech pro jejich uplatnění ve VaV činnostech a
v aplikační sféře;
ii. zejména z hlediska připravenosti studentů pro výzkum a vývoj a pro
procvičování základních tvůrčích dovedností pro jejich budoucí
uplatnění ve VaV.;
iii. s ohledem na vytvoření podmínek pro zrychlení transferu nových
poznatků z aplikační sféry do výukového procesu a vzdělávací
činnosti (a naopak), pro vznik a šíření inovací a zvyšování praktické
relevance studijních programů;
iv. s ohledem na vytvoření podmínek pro zapojení absolventů do VaV
agend (programů, projektů) mateřské instituce, a do její spolupráce
s partnerskými organizacemi (výzkumnými organizacemi, podniky,
aplikační sférou).
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c)

Investiční podpora vnitřní reformy vysokých škol s důrazem na doplňkovost
s intervencemi z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a
na posílení „třetí role“ vysokých škol.

d)

Vytvoření podmínek pro zvýšení počtu a kompetencí studentů a mladých
výzkumníků (absolventů; do 35 let) se zkušeností z VaV projektů.
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Podporované aktivity

a)

Investice do moderní infrastruktury (investice do stávajících budov, odůvodněná
nová výstavba, resp. odůvodněné rozšiřování prostor) spojené s výzkumem s
přímým dopadem na nárůst a zvýšení kvality lidských zdrojů pro VaV aktivity a
lepší připravenost absolventů pro praxi (např. laboratorní a experimentální
provozy, učebny, kanceláře pro vysokoškolské zaměstnance a studenty
doktorských a magisterských studijních programů).

b)

Investice do materiálního a technického zabezpečení výzkumně zaměřených
vysokých škol (tj. škol s akreditovanými doktorskými studijními programy), resp.
jejich součástí, ve vazbě na zajištění provozu moderní infrastruktury za účelem
propojování výuky, výzkumu a inovací (např. vybavení učeben a laboratoří
pomůckami a laboratorním a výukovým zařízením, včetně vybavení standardní
výpočetní technikou apod.).

c)

Modernizace a rozšíření informační infrastruktury vysokých škol nezbytné pro
výzkum a vzdělávání (např. zavedení nových informačních technologií,
modernizace a rozšíření knihoven, zajištění informačních zdrojů včetně jejich
nákupu, nákup odborné literatury a databázových licencí, síťování knihoven a
informačních center a vzájemné propojování informačních systémů apod.).

d)

Další aktivity směřující k naplnění operačních cílů oblasti podpory.

Aktivity uvedené výše pod písm. b) až d) jsou možné pouze jako doplňkové,
v návaznosti na stěžejní aktivity dle bodu a).
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Příjemce podpory

Vhodní žadatelé o podporu a následně potenciální příjemci prostředků v rámci
prioritní osy 4 a této výzvy jsou pouze subjekty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů, kteří současně splňují podmínku sídla rektorátu /
děkanátu1 na území ČR mimo území hlavního města Prahy, a to nejpozději od
1.1.2009 a mají akreditovaný doktorský studijní program v oboru souvisejícím
s předkládaným projektem.
1

V případě vysokých škol se sídlem v Praze bude na jejich fakulty v podporovaných regionech cíle Konvergence
pohlíženo jako na „samostatné subjekty“.
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Příjemce v rámci prioritní osy 4 musí splňovat všechny níže uvedené podmínky
vycházející z definice výzkumné organizace dle čl. 2.2 písm. d) Rámce Společenství
pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01 (dále jen „Rámce“):
1) Hlavním účelem je:
a) provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální
vývoj;
případně2
b) šířit výsledky činností uvedených pod písm. a) prostřednictvím výuky,
publikování nebo převodu technologií;
2) veškerý zisk subjektu z činností uvedených v bodě 1 je zpětně investován do
těchto činností;
3) podniky (jakožto subjekty vykonávající hospodářské aktivity 3), které mohou
uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají
v rámci své hospodářské činnosti žádný přednostní přístup k výzkumným
kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným tímto
subjektem;
4) hospodářské a nehospodářské činnosti4 jsou v rámci subjektu účetně
odděleny a nedochází k financování hospodářských činností z činností
nehospodářských (včetně povinnosti využít zisk z nehospodářských činností
pouze k těmto činnostem).
Způsob prokazování těchto podmínek je součástí Příručky pro žadatele OP VaVpI.
Účast dalších subjektů z pozice partnera v projektu s finančním podílem na
způsobilých výdajích není v rámci prioritní osy 4 Řídicím orgánem umožněna.
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Forma a výše podpory

Maximální míra podpory v rámci prioritní osy 4 poskytovaná z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj je 85 %. Zbývajících 15 % je hrazeno z národních
veřejných zdrojů.
Podpora je poskytována formou dotace. Poskytovaná podpora nezakládá veřejnou
podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy o založení ES. Poskytnuté prostředky budou
účelově určeny k úhradě způsobilých výdajů projektu.

2

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že hlavním účelem příjemce je některá z činností uvedených pod písm. a)
nebo b), resp. jejich libovolná kombinace.
3

Hospodářskou aktivitou se rozumí činnost spočívající v nabízení zboží a služeb na trhu (tj. ve VaV zejména
provádění smluvního výzkumu – viz bod 3.2.1. Rámce).
4

Nehospodářské činnosti ve VaV jsou zejména činnosti uvedené v bodu 3.1.1. Rámce.
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Minimální výše způsobilých výdajů na realizaci jednoho projektu je 50 mil. Kč.
Maximální výše celkových nákladů projektu je 1,19 mld. Kč. Celkové náklady projektu
nesmí v žádném případě přesáhnout ekvivalent 50 milionů EUR v Kč dle platného kurzového
přepočtu v souladu s Pokynem MF ČR pro použití směnného kurzu pro aplikaci čl. 39
Obecného nařízení a pro sledování čerpání alokací operačních programů s velkými projekty.
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Doba realizace projektu a způsobilost výdajů

Způsobilé výdaje projektu mohou vzniknout před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (dále jen Rozhodnutí), ne však dříve než 1. 1. 2008. Výdaje uskutečněné od
1. 1. 2008 do vydání Rozhodnutí musí být bezprostředně spojeny s přípravnými
pracemi na projektu či koupí pozemku. Charakter přípravných prací je specifikován
v Pravidlech způsobilosti výdajů pro prioritní osu 4 OP VaVpI, číslo výzvy 1.4 (viz
příloha b) této výzvy). Výdaje spojené s vlastní realizací projektu budou způsobilé po
vydání Rozhodnutí. Bližší informace k pravidlům a přehled způsobilých výdajů jsou
uvedeny v Pravidlech způsobilosti výdajů pro prioritní osu 4 OP VaVpI, číslo
výzvy 1.4. Projekty musí být ukončeny do čtyř let od vydání Rozhodnutí.
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Místo realizace projektu

Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.5
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Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Písemnou žádost o poskytnutí podpory žadatel předkládá Řídicímu orgánu OP
VaVpI.
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Ostatní ustanovení

a)

Při podání žádosti musí žadatel předložit pravomocné územní rozhodnutí 6,
případně doklady stvrzující, že územní rozhodnutí není pro realizaci projektu
nutné.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Podrobné informace pro zpracování projektové žádosti a podmínky pro
předkládání žádosti zde neuvedené jsou k dispozici v Prováděcím dokumentu
OP VaVpI a Příručce pro žadatele OP VaVpI.
Řídicí orgán OP VaVpI si vyhrazuje právo Výzvu prodloužit, pozastavit anebo
předčasně ukončit.

b)
c)

d)

5

Činnosti spolufinancované z OP VaVpI, z prioritní osy 4 musí mít přímou vazbu na region, na který se vztahuje
daná podpora.
6
Případně dokument, který toto územní rozhodnutí nahrazuje (veřejnoprávní smlouva, výsledek spojeného
územního a stavebního řízení apod.).

6

10 Adresa vyhlašovatele a poskytovatele podpory
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
CORSO IIa
Křižíkova 34/148
Praha 8 - Karlín
186 00

11 Přílohy
a)
b)
c)

Výběrová kritéria pro prioritní osu 4 OP VaVpI, číslo výzvy 1.4;
Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 4 OP VaVpI, číslo výzvy 1.4;
Monitorovací indikátory na úrovni priority a projektu uvedené v rámci prioritní
osy 4 OP VaVpI, číslo výzvy 1.4.
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