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Plán investičních aktivit Slezské univerzity v Opavě
pro roky 2021–2030
Plán investičních aktivit Slezské univerzity v Opavě pro roky 2021–2030 je zpracován v přímé vazbě na Strategický
záměr Slezské univerzity v Opavě na období 2021+ (SZ) a reaguje na aktuální potřeby rozvoje a společenské výzvy
komplexními projektovými záměry. Jednotlivé zamýšlené investice jsou také v souladu se strategickými dokumenty
MŠMT, investičními prioritami Moravskoslezského kraje i jeho měst.
Obsah plánu je determinován zaměřením a polohou univerzity, přičemž vyváženě směřuje investice do obou
současných sídelních měst Opava a Karviná a bere také ohled na potenciální rozšíření aktivit univerzity do Ostravy.
Plán věcně rozvíjí potřebnou infrastrukturu univerzity a akcentuje jak potřeby studijních programů, tak potřeby
udržitelného rozvoje. Zároveň také klade důraz na všechny přirozené role univerzity včetně související podpory
špičkového výzkumu a doktorských studií. V tomto smyslu rovněž reflektuje výstupy hodnocení výzkumné činnosti
univerzity realizovaného v roce 2020 mezinárodním hodnotícím panelem a Rámec výzkumných aktivit Slezské
univerzity v Opavě.
V dokumentu jsou zahrnuty investiční aktivity v podobě jak čistě investičních projektů, tak i projektů sdružujících
v sobě investiční a neinvestiční aktivity. Na tento rámec také doplňkově navazuje plán neinvestičních aktivit a
projektů. Investiční projekty jsou rovněž přímo identifikovány v rámci detailního popisu opatření u všech oblastí SZ,
zatímco rozsáhlejší neinvestiční projekty přispějí k jeho naplňování většinou spíše průřezově.
Slezská univerzita v Opavě tak celkově plánuje pro roky 2021–2030 realizaci řady aktivit a investičních akcí, přičemž
hlavními zdroji financování budou zejména prostředky programového financování MŠMT – program 133 220 Rozvoj
a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol a další zdroje získané na projekty, které jsou již nyní
připravovány, a to zejména z prostředků Evropských fondů v rámci programového období 2021–2027.
U dílčích strategických projektů, jejichž financování je plánováno z evropských zdrojů, je typicky jako nositel uvedena
příslušná součást univerzity v souladu s hlavním zaměřením daného projektu. V této souvislosti je však zapotřebí
poznamenat, že vzhledem k multidisciplinárnímu přesahu těchto projektů dojde při jejich řešení k zapojení také
dalších součástí univerzity, a to v různé míře a dle jejich relevance v dané tematické oblasti. Vzhledem k tomu, že
tento dokument byl zpracován v průběhu ledna 2021, jeho obsahem jsou pouze priority, které byly v tomto období
známy. V budoucnu tak předpokládáme jeho průběžnou aktualizaci, a to na základě aktuálních potřeb, výzev a na
základě společenského vývoje.
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SEZNAM JEDNOTLIVÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ
I. PROGRAM 133 220 ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH
ŠKOL

INV_MŠMT_a_Další_zdroje_01

Modernizace kotelen v budovách SU v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká
fakulta v Opavě

Stručný popis:
V rámci rekonstrukce kotelen v objektech Masarykova 37 a Hradecká 17 dojde k náhradě stávajících klasických
atmosférických kotlů kotly kondenzačními, a to včetně rozvodů a systémů měření a regulace a sjednocení systémů
MaR. Tato investiční akce podporuje obnovu a modernizaci vysokoškolské infrastruktury, podporuje realizaci
opatření vedoucí k energetickým úsporám a zajištění požadavků legislativy (splnění emisních limitů).
Předpokládané náklady akce bez DPH:
3 306 tis. Kč
Rámcový harmonogram akce:
2018
2021
2022
2022

leden
září
duben
prosinec

ideový návrh
dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)
zahájení realizace
plánované ukončení (předání do užívání)

Zdůvodnění akce včetně vztahu k prioritám Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě:
Akce je připravována v souladu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020“ a jeho každoroční aktualizací.
Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt
vazbu na specifické priority:
A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se
zaměstnavateli
A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy
E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí
G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporu řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti
G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů
Vytvořením odpovídajících provozních podmínek v objektech SU bude podpořena realizace priorit Strategického
záměru SU 2021+ při rozvoji studijních programů SU, výuky, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti.
Synergické vazby na jiné investiční akce včetně akcí realizovaných v rámci jiných dotačních titulů:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503

Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity v Opavě

CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010237

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za
účelem zajištění vysoké kvality výuky (RE:START)
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INV_MŠMT_a_Další_zdroje_02

Dílčí rekonstrukce objektu Masarykova 37,
Opava

Filozoficko-přírodovědecká
fakulta v Opavě

Stručný popis:
V rámci dílčí rekonstrukce bude provedena oprava střechy, výměna střešních oken a zateplení, rekonstrukce
a oprava povrchu atria, zastřešení atria, modernizace výtahu objektu, modernizace síťové infrastruktury,
modernizace EZS a EPS, vybudování 5 parkovacích stání v prostoru areálu, výměna opotřebovaných podlahových
krytin a inventáře, modernizace osvětlení, oprava fasády a částečně i dispoziční úpravy prostor uvolněných fakultní
knihovnou a nevyhovujících prostor pro restaurování a konzervaci archiválií, sloužících pro potřeby muzejních
a archeologických oborů.
Předpokládané náklady akce bez DPH:
41 322 tis. Kč
Rámcový harmonogram akce:
2018
2021
2022
2022
2022
2023
2024

leden
červen
červen
srpen
srpen
červen
září

ideový návrh
architektonická studie
dokumentace pro stavební povolení
pravomocné stavební povolení
dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)
zahájení realizace
plánované ukončení (kolaudace)

Zdůvodnění akce včetně vztahu k prioritám Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě:
Akce je připravována v souladu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020“ a jeho každoroční aktualizací. Ve
vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu
na specifické priority:
A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se
zaměstnavateli
A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy
A.3 Stabilizovat počet studentů a zvýšit kvalitu uchazečů o studium
A.4 Zdokonalovat kvalitu a inovativnost výuky
E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí
G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporu řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti
G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů
G.3 Zajistit dlouhodobou vnitřní stabilitu financování
Tato investiční akce má za cíl podpořit obnovu a modernizaci vysokoškolské infrastruktury, zlepšit prostorové
zabezpečení činnosti vysoké školy, vytvořit kvalitní zázemí pro studenty i pracovníky vysoké školy, zabezpečit
požadavky studentů se specifickými potřebami v rámci infrastruktury vysoké školy a podpořit realizaci opatření
vedoucí k energetickým úsporám.
Vytvořením odpovídajících provozních podmínek v objektech SU bude podpořena realizace priorit Strategického
záměru SU 2021+ při rozvoji studijních programů SU, výuky, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti.
Synergické vazby na jiné investiční akce včetně akcí realizovaných v rámci jiných dotačních titulů:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503

Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity v Opavě
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INV_MŠMT_a_Další_zdroje_03

Modernizace osvětlení a přístupového systému

Obchodně podnikatelská
fakulta v Karviné

Stručný popis:
V rámci tohoto investičního projektu bude realizována komplexní rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace
světelné části, doplnění zásuvkových okruhů dle požadavků provozovatele, osvětlení, nouzového osvětlení,
slaboproudé elektroinstalace včetně elektronické komunikace, tj. přístupového systému.
Předpokládané náklady akce bez DPH:
21 488 tis. Kč
Rámcový harmonogram akce:
2017
2023
2024

duben
červen
září

dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)
zahájení realizace
plánované ukončení (kolaudace)

Zdůvodnění akce včetně vztahu k prioritám Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě:
Akce je připravována v souladu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020“ a s jedním z cílů DZ SU OPF na
období 2016–2020, jímž je cíl zajistit kvalitní materiálně technickou základnu pro rozvoj vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti při efektivním využívání disponibilních finančních zdrojů. Ve vztahu k prioritám předkládaného
Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority:
A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se
zaměstnavateli
A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy
A.3 Stabilizovat počet studentů a zvýšit kvalitu uchazečů o studium
E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí
G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporu řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti
G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů
Synergické vazby na jiné investiční akce včetně akcí realizovaných v rámci jiných dotačních titulů:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/000250

Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné SU v Opavě – výukové sály

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502

Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné SU v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení
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INV_MŠMT_a_Další_zdroje_04

Modernizace předávací stanice na UN Karviná
a plynové kotelny Na Vyhlídce

Obchodně podnikatelská
fakulta v Karviné

Stručný popis:
Investiční projekt řeší komplexní modernizaci předávací stanice na UN z roku 2003 a modernizaci plynové kotelny
Na Vyhlídce z roku 1999.
Stav předávací stanice nesplňuje současné parametry pro distribuci tepla v budově. Akce zahrnuje výměnu
stávajícího zařízení PS: výměnu potrubí HV, TV, TUV a SV včetně armatur, výměníků HV za nové, osazení nových
oběhových čerpadel, měřičů tepla TV a vodoměrů TV, TUV a SV, osazení expanzní nádoby, montáž nových
rozdělovačů a sběračů TV a TUV včetně rozvodů elektro. Součástí modernizace bude automatická regulace stanice
a individuální regulace místnosti, která je nefunkční.
Plynové kotle jsou za svojí životností a nesplňují současné parametry účinnosti a emisní limity. Akce zahrnuje výměnu
2 plynových kotlů za kondenzační plynové kotle, výměnu části potrubí HV, TV, TUV a SV včetně příslušných armatur.
Součástí modernizace bude také výměna zařízení elektro a automatická regulace kotlů (MaR).
Předpokládané náklady akce bez DPH:
5 785 tis. Kč
Rámcový harmonogram akce:
2021
2022
2021
2022
2021
2022

duben
březen
červen
červen
září
září

dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace 1. část plynová kotelna na VY)
dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace 2. část předávací stanice na UN)
zahájení realizace – 1. část plynová kotelna VY
zahájení realizace – 2. část předávací stanice na UN
plánované ukončení 1. část
plánované ukončení 2. část

Zdůvodnění akce včetně vztahu k prioritám Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě:
Akce je připravována v souladu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020“ a s jedním z cílů DZ SU OPF na
období 2016–2020, a to snižovat ztrátovost provozu. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru
Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority:
A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se
zaměstnavateli
A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy
E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí
G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporu řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti
G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů
Synergické vazby na jiné investiční akce včetně akcí realizovaných v rámci jiných dotačních titulů:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/000250

Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné SU v Opavě – výukové sály

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502

Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné SU v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení

Vazba na Operační program Životní prostředí, výzva č. 146, Prioritní osa 5: Energetické úspory Specifický cíl: 5.1 –
Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.
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INV_MŠMT_a_Další_zdroje_05

Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na
Vyhlídce 1, Karviná – 2. etapa

Obchodně podnikatelská
fakulta v Karviné

Stručný popis:
Akce spočívá v dokončení kompletní rekonstrukce, která byla realizována v rámci 1. etapy, tj. rekonstrukce vnitřních
prostor vč. změn dispozičního uspořádání, zateplení vnější obálky budovy, výměna střešní krytiny, kompletní
modernizace vnitřních rozvodů a výměny podlahových krytin. Kromě modernizace objektu D2 zahrnuje plánovaná
akce také rekonstrukci přístupového a spojovacího koridoru, čímž dojde k dokončení celkové obnovy a revitalizace
areálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.
Předpokládané náklady akce bez DPH:
37 190 tis. Kč
Rámcový harmonogram akce:
2014
2015
2016
2015
2016
2019
2022
2023

říjen
listopad
listopad
listopad
listopad
únor
říjen
srpen

architektonická studie
dokumentace pro územní rozhodnutí
pravomocné územní rozhodnutí
dokumentace pro stavební povolení
pravomocné stavební povolení
dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)
zahájení realizace
plánované ukončení (kolaudace)

Pozn.:

Akce v současné době není zařazena do programu 133 220, nicméně k vysoké prioritě bude navržena
k doplnění v rámci aktualizace programu a financována z úspor jiných projektů.

Zdůvodnění akce včetně vztahu k prioritám Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě:
Akce byla připravena v souladu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020“, a to inovace vybraných, zejména
profesních, studijních oborů v závislosti na požadavcích podnikatelské sféry a společenské potřeby. Akce má za cíl
vznik profesního centra zaměřeného na nácvik praktických dovedností v oblasti cestovního ruchu a gastronomie.
Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt
vazbu na specifické priority:
A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se
zaměstnavateli
A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy
E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí
G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporu řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti
G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů
Synergické vazby na jiné investiční akce včetně akcí realizovaných v rámci jiných dotačních titulů:
Program 133 210 Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná – 1. etapa
Připravovaný projekt do Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2021–2027
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INV_MŠMT_a_Další_zdroje_06

Zastřešení atria v areálu Bezručovo nám. 14,
Opava

Fakulta veřejných politik
v Opavě

Stručný popis:
Cílem akce je umožnit využití otevřeného nezastřešeného prostoru stávajícího objektu BN 14 mezi původní budovou
a nově postavenou přístavbou jako prostoru pro studenty k samostudiu atd. V rámci dobudování studijního zázemí
pro studenty dojde k provedení zastřešení a uzavření prostoru mezi původní budovou a novou přístavbou, propojení
původního objektu s takto nově vytvořeným prostorem, úpravě únikového schodiště ze spojovacího krčku mezi
původní budovou a přístavbou a dalším pracím souvisejícím s vybudováním zóny, která bude celoročně sloužit
studentům pro potřeby samostudia a trávení času mezi přednáškami. Rozšířením této kapacity dojde ke zlepšení
studijních podmínek pro studenty FVP.
Předpokládané náklady akce bez DPH:
12 645 tis. Kč
Rámcový harmonogram akce:
2012
2018
2019
2019
2027
2027

květen
květen
únor
duben
leden
prosinec

ideový návrh
architektonická studie
dokumentace pro stavební povolení
dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)
zahájení realizace
plánované ukončení (předání do užívání)

Zdůvodnění akce včetně vztahu k prioritám Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě:
Akce je připravována v souladu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020“ a jeho každoroční aktualizací. Ve
vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu
na specifické priority:
A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se
zaměstnavateli
A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy
C.1 Reflektovat celospolečenské a aktuální výzvy, intenzivněji se zapojit do strategického regionálního rozvoje
a do života sídelních měst
C.2 Vést ke společenské odpovědnosti
E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí
G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporu řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti
G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů
Synergické vazby na jiné investiční akce včetně akcí realizovaných v rámci jiných dotačních titulů:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002499

Modernizace výukové infrastruktury Fakulty veřejných politik Slezské
univerzity v Opavě
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INV_MŠMT_a_Další_zdroje_07

Revitalizace objektu a úprava dvora BN13, Opava

Fyzikální ústav
v Opavě

Stručný popis:
Provedení rekonstrukce stávajících sociálních zařízení v 1. PP až 3. NP objektu, rekonstrukce vnitřních a vnějších
odpadů, úprava parkovacích míst, rekonstrukce kotelny, úprava vstupního vestibulu a vrátnice, modernizace
stávajícího bezpečnostního kamerového systému, strukturovaná kabeláž 1. PP, modernizace EZS.
Předpokládané náklady akce bez DPH:
12 214 tis. Kč
Rámcový harmonogram akce:
2020
2021
2023

říjen
červen
prosinec

ideový návrh
zahájení realizace
plánované ukončení (kolaudace)

Zdůvodnění akce včetně vztahu k prioritám Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě:
Akce je připravována v souladu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020“ a jeho každoroční aktualizací.
Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt
vazbu na specifické priority:
A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se
zaměstnavateli
A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy
C.1 Reflektovat celospolečenské a aktuální výzvy, intenzivněji se zapojit do strategického regionálního rozvoje
a do života sídelních měst
C.2 Vést ke společenské odpovědnosti
E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí
G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporu řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti
G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů
Synergické vazby na jiné investiční akce včetně akcí realizovaných v rámci jiných dotačních titulů:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503

Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity v Opavě
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INV_MŠMT_a_Další_zdroje_08

Rozvoj a modernizace síťové infrastruktury SU

Centrum informačních
technologií

Stručný popis:
Cílem akce je náhrada již dosluhující části infrastruktury a síťového vybavení za nové. V rámci tohoto projektu tak
dojde jak k obnově fyzické vrstvy na některých budovách, kde je již v nevyhovujícím stavu, tak i k modernizaci
síťového vybavení v páteřní, distribuční i přístupové vrstvě, a to zejména s přihlédnutím k aktuální potřebě. Dále
dojde k upgradu firewallového řešení, wifi sítě, serverové infrastruktury, k provedení modernizace SAN sítě obměnou
zastaralých FC fabrik/switchů, k rozvoji úložišť, případně i k upgradu VoIP telefonního systému SU. Podkladem bude
schválený Plán rozvoje (modernizace) ICT SU na roky 2021–2030.
Předpokládané náklady akce bez DPH:
24 793 tis. Kč
Rámcový harmonogram akce:
2021
2021
2027

září
prosinec
prosinec

zadávací dokumentace
zahájení realizace
plánované ukončení (předání do užívání)

Zdůvodnění akce včetně vztahu k prioritám Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě:
Akce je připravována v souladu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020“ a jeho každoroční aktualizací.
Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt
vazbu na specifické priority:
A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se
zaměstnavateli
A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy
A.3 Stabilizovat počet studentů a zvýšit kvalitu uchazečů o studium
A.4 Zdokonalovat kvalitu a inovativnost výuky
G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporu řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti
G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů
G.3 Zajistit dlouhodobou vnitřní stabilitu financování
Synergické vazby na jiné investiční akce včetně akcí realizovaných v rámci jiných dotačních titulů:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363

UNI SPACE – zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity
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INV_MŠMT_a_Další_zdroje_09

Rozvoj a modernizace síťové infrastruktury SU

Centrum informačních
technologií

Stručný popis:
Cílem akce je modernizace části audiovizuální techniky (AVT) v učebnách budovy sídla Slezské univerzity v Opavě
a Matematického ústavu v Opavě. V rámci akce bude provedena obnova fyzických zařízení, případně kabelových
tras ve dvou místnostech této budovy (učebny R1 a R2), zejména se pak bude jednat např. o nové projektory,
magnetické tabule, smart tabule, počítače, dvě kamery, streamovací zařízení apod.
Předpokládané náklady akce bez DPH:
1 240 tis. Kč
Rámcový harmonogram akce:
2019
2024
2024
2024

květen
březen
červen
září

ideový návrh
zadávací dokumentace
zahájení realizace
plánované ukončení (předání do užívání)

Zdůvodnění akce včetně vztahu k prioritám Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě:
Akce je připravována v souladu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020“ a jeho každoroční aktualizací. Ve
vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu
na specifické priority:
A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se
zaměstnavateli
A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy
A.3 Stabilizovat počet studentů a zvýšit kvalitu uchazečů o studium
A.4 Zdokonalovat kvalitu a inovativnost výuky
G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporu řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti
G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů
G.3 Zajistit dlouhodobou vnitřní stabilitu financování
Synergické vazby na jiné investiční akce včetně akcí realizovaných v rámci jiných dotačních titulů:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363

UNI SPACE – zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity
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III. JINÉ ZDROJE S PLÁNOVANÝM OBJEMEM VÝDAJŮ VĚTŠÍM NEŽ 50 MIL. KČ BEZ DPH (VČETNĚ
STROJNÍHO A PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ)

INV_EU_a_Další_zdroje_01

Kreativní kampus Slezské univerzity

Celouniverzitní

Stručný popis:
Celý záměr projektu je založen na propojování kulturních a kreativních průmyslů s technickými, přírodními,
humanitními a společenskými vědami, které vytváří významný potenciál pro vznik inovací, kreativní ekonomiku a
rozvoj znalostí a dovedností uplatnitelných v dnešním dynamicky se vyvíjejícím světě. Součástí kampusu zejména
bude:
•

Nová infrastruktura v oblasti kulturních a kreativních průmyslů, paměťových institucí, multimédií, ochrany
a kreativní prezentace kulturního dědictví, vč. konzervace a restaurování hmotného i nehmotného dědictví
a podpory záchrany a rozvoje kultury a dědictví ve strukturálně postižených regionech. Důraz bude položen
na podporu přenosu pokročilých znalostí a technologií v oblasti kulturních a kreativních průmyslů a rozvoj
digitalizace, digitálních inovací a digitální tranzice v oblasti kreativních odvětví.

•

Centrum transferu technologií a znalostí – předmětem bude vytvoření centra transferu technologií
a znalostí na SU, jehož věcnou náplní bude podpora mezisektorové spolupráce mezi SU a aplikační sférou
ve VaV, podpora realizace kolaborativního a zakázkového výzkumu, zajištění ochrany duševního vlastnictví,
podpora komercializace výsledků VaV a další. Zajištění přechodu výsledků VaV do aplikační praxe, zajištění
příjmů z VaV činnosti, zvýšení motivace ke komercializaci výsledků VaV, lepší ochrana duševního vlastnictví
SU, nastavení motivačního systému pro transfer technologií, znalostí apod.

•

Unisféra – předmětem projektu bude rozšíření aktivit Unisféry a dobudování zázemí pro sférickou projekci
ve vazbě na vzdělávací, VaV a popularizační činnost. Díky projektu dojde jak k rozšíření infrastruktury SU
do Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě, tak i k jejímu rozšíření v Opavě a ke zkvalitnění vzdělávací, VaV a
popularizační činnosti SU.

•

Zázemí pro popularizaci výsledků vědy a výzkumu – předmětem bude rozšíření zázemí univerzity za účelem
popularizace výsledků vědy a výzkumu s důrazem na prezentaci klíčových témat a výstupů VaV na
univerzitě.

•

Zázemí pro podporu podnikání a spolupráci – předmětem bude rozšíření aktivit Business Gate zejména v
podobě coworkingových prostor a inkubačního zázemí.

•

Zázemí pro realizaci vybraných vědecko-výzkumných a inovačních aktivit – předmětem je rozšíření zázemí
pro realizaci synergických vědecko-výzkumných a inovačních aktivit ve vazbě na klíčová témata VaV napříč
univerzitou a synergii s výše uvedenými částmi a aktivitami kreativního kampusu.

Součástí celého projektu budou jak aktivity v podobě investic do budov a pořízení potřebného vybavení, tj. zejména
ateliéry, studia, laboratoře, učebny, multimediální sál, sférická projekce, sdílená pracoviště a další potřebné a
technické zázemí, tak neinvestiční aktivity v podobě realizace internacionalizace, výuky a vzdělávání, vědeckovýzkumné a inovační činnosti, diseminace výstupů, popularizace, spolupráce apod.
Předpokládá se rovněž výrazně pozitivní synergický efekt aktivit projektu s realizací doktorských studií.
Předpokládané náklady akce bez DPH:
1 136 900 tis. Kč
Předpokládané zdroje financování:
JTF, ESIF
Rámcový harmonogram akce:
2020
2023
2028

srpen
leden
prosinec

ideový návrh
zahájení realizace
plánované ukončení
12

Zdůvodnění akce včetně vztahu k prioritám Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě:
Tento investiční projekt je připravován v souladu s předkládaným Strategickým záměrem Slezské univerzity 2021+
a má vazbu na tyto specifické priority:
A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se
zaměstnavateli
A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy
A.4 Zdokonalovat kvalitu a inovativnost výuky
A.6 Podporovat podnikavost studentů a rozvoj jejich měkkých kompetencí
A.7 Podporovat digitalizaci a distanční prvky ve výuce
A.8 Rozvíjet individuální přístup a rozšířit podpůrné služby pro studenty
B.1 Podporovat základní výzkum a další tvůrčí činnosti se zohledněním specifik jednotlivých součástí
B.2 Podporovat aplikovaný a smluvní výzkum, experimentální vývoj, zvyšovat počet komercializovatelných
výsledků vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti
B.3 Podporovat spolupráci a otevřenost v rámci tvůrčích činností
B.4 Dosahovat excelence tvůrčí činnosti doktorandů a větší kvality postgraduálního studia
C.1 Reflektovat celospolečenské a aktuální výzvy, intenzivněji se zapojit do strategického regionálního rozvoje
a do života sídelních měst
C.3 Rozšířit nabídku kurzů CŽV
C.4 Podporovat komunitní život v rámci studia i po něm
D.2 Vytvářet mezinárodní prostředí ve výuce
D.3 Rozvíjet propagaci a podpůrné služby pro zahraniční studenty a pracovníky
D.4 Rozvíjet zahraniční mobilitu a globální kompetence studentů a pracovníků univerzity
E.1 Posilovat motivaci k osobnímu i kariérnímu rozvoji pracovníků
E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí
F.1 Zefektivnit a sjednotit komunikaci napříč univerzitou
F.2 Podporovat kvalitní a efektivní marketing a komunikaci s veřejností
F.3 Popularizovat výsledky vědecké a další tvůrčí činnosti
G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporu řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti
G.3 Zajistit dlouhodobou vnitřní stabilitu financování
Synergické vazby na jiné investiční akce včetně akcí realizovaných v rámci jiných dotačních titulů:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503

Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity v Opavě

CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010237

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za
účelem zajištění vysoké kvality výuky (RE:START)

CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363

UNI SPACE – zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity
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INV_EU_a_Další_zdroje_06

Centrum pro aplikaci pokročilých informatických
metod

Filozoficko-přírodovědecká
fakulta v Opavě, Fyzikální
ústav v Opavě

Stručný popis:
Předmětem projektu je vytvoření specializovaného centra zaměřeného na aplikaci umělé inteligence,
supercomputingu, dalších pokročilých informačních metod a robotiky ve vybraných odvětvích, jako je zejména
zdravotnictví, biomedicína, životní prostředí, kyberbezpečnost, doprava, kosmický výzkum, materiálový výzkum
a další, a to ve vazbě na aktuální potřeby praxe a rozvoj vědecko-výzkumného poznání.
Součástí projektu budou také doprovodné aktivity v podobě pořízení potřebného vybavení, internacionalizace,
vzdělávání, diseminace výstupů projektu apod. Díky projektu bude podpořena realizace excelentních výzkumných
aktivit zaměřených na pokročilé informační metody a jejich aplikaci v řadě odvětví ve spolupráci s předními
odborníky, vědeckými pracovišti a českými firmami. Výsledky VaV činnosti budou mít dopad na zkvalitnění výuky
a rozšíření vědeckého poznání v oblasti informatiky a jejích aplikací. Předpokládá se rovněž výrazně pozitivní
synergický efekt s realizací doktorských studií.
Předpokládané náklady akce bez DPH:
228 300 tis. Kč
Předpokládané zdroje financování:
ESIF, JTF
Rámcový harmonogram akce:
2020
2023
2024

srpen
leden
prosinec

ideový návrh
zahájení realizace
plánované ukončení

Zdůvodnění akce včetně vztahu k prioritám Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě:
Tento investiční projekt je připravován v souladu s předkládaným Strategickým záměrem Slezské univerzity 2021+
a má vazbu na tyto specifické priority:
A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se
zaměstnavateli
A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy
A.4 Zdokonalovat kvalitu a inovativnost výuky
A.5 Systematicky podporovat a rozvíjet talenty
B.1 Podporovat základní výzkum a další tvůrčí činnosti se zohledněním specifik jednotlivých součástí
B.2 Podporovat aplikovaný a smluvní výzkum, experimentální vývoj, zvyšovat počet komercializovatelných
výsledků vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti
B.3 Podporovat spolupráci a otevřenost v rámci tvůrčích činností
B.4 Dosahovat excelence tvůrčí činnosti doktorandů a větší kvality postgraduálního studia
C.1 Reflektovat celospolečenské a aktuální výzvy, intenzivněji se zapojit do strategického regionálního rozvoje
a do života sídelních měst
D.1 Posilovat strategické řízení v oblasti internacionalizace
D.2 Vytvářet mezinárodní prostředí ve výuce
D.3 Rozvíjet propagaci a podpůrné služby pro zahraniční studenty a pracovníky
D.4 Rozvíjet zahraniční mobilitu a globální kompetence studentů a pracovníků univerzity
E.1 Posilovat motivaci k osobnímu i kariérnímu rozvoji pracovníků
E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí
F.3 Popularizovat výsledky vědecké a další tvůrčí činnosti

14

Synergické vazby na jiné investiční akce včetně akcí realizovaných v rámci jiných dotačních titulů:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503

Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity v Opavě

CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010237

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě
za účelem zajištění vysoké kvality výuky (RE:START)

CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363

UNI SPACE – zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity
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INV_EU_a_Další_zdroje_02

CEPIS – Centre for Entrepreneurship,
Professional and International Studies
(Centrum podnikání, profesních a
mezinárodních studií)

Obchodně podnikatelská
fakulta v Karviné

Stručný popis:
V rámci projektu bude realizována výstavba nové budovy s cílem vytvořit unikátní prostor a prostředí pro podporu
podnikavosti, inovací, podnikání, propojení akademické a podnikatelské sféry a zapojení zahraničních talentů. Objekt
bude koncipován jako „zelená budova“ a svým umístěním v centru města vedle hlavní budovy OPF a budovy
Business Gate vytvoří trojúhelník nového kampusu a přispěje také k celkové kultivaci veřejného prostoru města
Karviná. Do centra CEPIS bude umístěna výuka nových profesně zaměřených studijních programů (Inovativní
podnikání, Marketing, Digitální business, Mezinárodní obchod, Environmentální ekonomika a rozvoj regionů,
Lázeňství a wellness) a studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce. Centrum CEPIS ideálně prohloubí misi
fakulty v podpoře podnikavosti, podnikatelského ducha a podnikání mezi mladými lidmi. Dosavadní úspěšné
fungování Business Gate tak dostane další rozměr a umožní prohloubení integrace Business Gate a Obchodně
podnikatelské fakulty do celkového ekosystému a aktivit na podporu podnikání jak v Karviné (budovaný SMART
PARK Karviná), tak v celém Moravskoslezském kraji. Vznik centra CEPIS bude znamenat další impuls pro rozvoj
propojení akademické a podnikatelské sféry prostřednictvím odborných praxí, stáží, smluvního výzkumu, odborného
poradenství i zapojení zástupců podnikatelů do výuky a extrakurikulárních aktivit. Unikátní a inspirující spojení
vzdělání, spolupráce s praxí, získání odborných dovedností a moderní infrastruktury je důležitým parametrem pro
získání odborníků a talentovaných studentů ze zahraničí, kteří by následně přispěli k přeměně města a regionu
a zvýšili jeho mezinárodní renomé. Předpokládá se rovněž výrazně pozitivní synergický efekt aktivit projektu s
realizací doktorských studií.
Předpokládané náklady akce bez DPH:
421 900 tis. Kč
Předpokládané zdroje financování:
JTF, ESIF
Rámcový harmonogram akce:
2020
2023
2024

srpen
leden
prosinec

ideový návrh
zahájení realizace
plánované ukončení (kolaudace)

Zdůvodnění akce včetně vztahu k prioritám Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě:
Tento investiční projekt je připravován v souladu s předkládaným Strategickým záměrem Slezské univerzity 2021+
a má vazbu na tyto specifické priority:
A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se
zaměstnavateli
A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy
A.3 Stabilizovat počet studentů a zvýšit kvalitu uchazečů o studium
A.4 Zdokonalovat kvalitu a inovativnost výuky
A.5 Systematicky podporovat a rozvíjet talenty
A.6 Podporovat podnikavost studentů a rozvoj jejich měkkých kompetencí
A.7 Podporovat digitalizaci a distanční prvky ve výuce
A.8 Rozvíjet individuální přístup a rozšířit podpůrné služby pro studenty
B.1 Podporovat základní výzkum a další tvůrčí činnosti se zohledněním specifik jednotlivých součástí
B.2 Podporovat aplikovaný a smluvní výzkum, experimentální vývoj, zvyšovat počet komercializovatelných
výsledků vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti
B.3 Podporovat spolupráci a otevřenost v rámci tvůrčích činností
B.4 Dosahovat excelence tvůrčí činnosti doktorandů a větší kvality postgraduálního studia
C.1 Reflektovat celospolečenské a aktuální výzvy, intenzivněji se zapojit do strategického regionálního rozvoje
a do života sídelních měst
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C.4
D.2
D.3
E.3
F.2
F.3

Podporovat komunitní život v rámci studia i po něm
Vytvářet mezinárodní prostředí ve výuce
Rozvíjet propagaci a podpůrné služby pro zahraniční studenty a pracovníky
Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí
Podporovat kvalitní a efektivní marketing a komunikaci s veřejností
Popularizovat výsledky vědecké a další tvůrčí činnosti

Synergické vazby na jiné investiční akce včetně akcí realizovaných v rámci jiných dotačních titulů:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501

Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné Slezské univerzity v Opavě – výukové sály

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502

Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné Slezské univerzity v Opavě – edukační laboratoř a výukové
vybavení
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INV_EU_a_Další_zdroje_03

Simulační centrum nelékařských zdravotnických
programů

Fakulta veřejných politik
v Opavě

Stručný popis:
V rámci rozvoje zdravotnických nelékařských programů je cílem vedení fakulty i univerzity soustředit tyto studijní
programy do nově vybudovaného objektu ve spolupráci se Slezskou nemocnicí v Opavě a MSK a vytvořit tak nové
simulační a vzdělávací centrum zaměřené na nelékařské zdravotnické programy. Součástí projektu bude vybavení
objektu modely a technikou a vybavení interiérů.
Předpokládané náklady akce bez DPH:
337 500 tis. Kč
Předpokládané zdroje financování:
ESIF, MSK
Rámcový harmonogram akce:
2020
2023
2026

srpen
leden
prosinec

ideový návrh
zahájení realizace
plánované ukončení (kolaudace)

Zdůvodnění akce včetně vztahu k prioritám Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě:
Tento investiční projekt je připravován v souladu s předkládaným Strategickým záměrem Slezské univerzity 2021+
a má vazbu na tyto specifické priority:
A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se
zaměstnavateli
A.3 Stabilizovat počet studentů a zvýšit kvalitu uchazečů o studium
A.4 Zdokonalovat kvalitu a inovativnost výuky
A.6 Podporovat podnikavost studentů a rozvoj jejich měkkých kompetencí
C.1 Reflektovat celospolečenské a aktuální výzvy, intenzivněji se zapojit do strategického regionálního rozvoje
a do života sídelních měst
C.2 Vést ke společenské odpovědnosti
E.1 Posilovat motivaci k osobnímu i kariérnímu rozvoji pracovníků
E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí
F.3 Popularizovat výsledky vědecké a další tvůrčí činnosti
Synergické vazby na jiné investiční akce včetně akcí realizovaných v rámci jiných dotačních titulů:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002499

Modernizace výukové infrastruktury Fakulty veřejných politik Slezské
univerzity v Opavě
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INV_EU_a_Další_zdroje_04

Centrum sociálních služeb

Fakulta veřejných politik
v Opavě

Stručný popis:
Cílem akce je vytvoření uceleného a v ČR unikátního centra zaměřeného na edukaci a nácvik v oblasti sociálních
služeb – vytvoření specializovaných prostor pro práci s klienty sociálních služeb (handicapovaní, senioři apod.)
a jejich vybavení a využití pro realizaci profesních kurzů nebo kurzů pro veřejnost.
Předpokládané náklady akce bez DPH:
253 140 tis. Kč
Předpokládané zdroje financování:
ESIF
Rámcový harmonogram akce:
2020
2023
2026

srpen
leden
prosinec

ideový návrh
zahájení realizace
plánované ukončení (kolaudace)

Zdůvodnění akce včetně vztahu k prioritám Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě:
Tento investiční projekt je připravován v souladu s předkládaným Strategickým záměrem Slezské univerzity 2021+
a má vazbu na tyto specifické priority:
A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se
zaměstnavateli
A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy
A.3 Stabilizovat počet studentů a zvýšit kvalitu uchazečů o studium
A.7 Podporovat digitalizaci a distanční prvky ve výuce
A.8 Rozvíjet individuální přístup a rozšířit podpůrné služby pro studenty
B.1 Podporovat základní výzkum a další tvůrčí činnosti se zohledněním specifik jednotlivých součástí
C.1 Reflektovat celospolečenské a aktuální výzvy, intenzivněji se zapojit do strategického regionálního rozvoje
a do života sídelních měst
C.2 Vést ke společenské odpovědnosti
E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí
F.3 Popularizovat výsledky vědecké a další tvůrčí činnosti
Synergické vazby na jiné investiční akce včetně akcí realizovaných v rámci jiných dotačních titulů:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002499

Modernizace výukové infrastruktury Fakulty veřejných politik Slezské
univerzity v Opavě
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INV_EU_a_Další_zdroje_05

Centrum excelentního fyzikálního výzkumu

Fyzikální ústav
v Opavě

Stručný popis:
Jedná se o komplexně pojatý projekt zaměřený na zapojení SU do interdisciplinární, intersektorální a internacionální
spolupráce ve vybraných oblastech výzkumu, a to zejména výzkumu kosmického a výzkumu v oblasti částicové
fyziky. Díky projektu bude podpořena realizace excelentního kosmického výzkumu a dalšího soudobého výzkumu
ve spolupráci s předními zahraničními odborníky, vědeckými pracovišti a českými firmami. Součástí projektu budou
také aktivity zahrnující pořízení potřebného vybavení, internacionalizace, vzdělávání, diseminace výstupů projektu
apod. Výsledky VaV činnosti se promítnou do interdisciplinárních a intersektorálních aktivit a na zkvalitnění výuky
a rozšíření vědeckého poznání v oblasti kosmického výzkumu a dalších oblastech. Předpokládá se rovněž výrazně
pozitivní synergický efekt s realizací doktorských studií.
Předpokládané náklady akce bez DPH:
228 300 tis. Kč
Předpokládané zdroje financování:
ESIF, JTF
Rámcový harmonogram akce:
2020
2023
2024

srpen
leden
prosinec

ideový návrh
zahájení realizace
plánované ukončení

Zdůvodnění akce včetně vztahu k prioritám Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě:
Tento investiční projekt je připravován v souladu s předkládaným Strategickým záměrem Slezské univerzity 2021+
a má vazbu na tyto specifické priority:
A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se
zaměstnavateli
A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy
A.4 Zdokonalovat kvalitu a inovativnost výuky
A.5 Systematicky podporovat a rozvíjet talenty
B.1 Podporovat základní výzkum a další tvůrčí činnosti se zohledněním specifik jednotlivých součástí
B.2 Podporovat aplikovaný a smluvní výzkum, experimentální vývoj, zvyšovat počet komercializovatelných
výsledků vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti
B.3 Podporovat spolupráci a otevřenost v rámci tvůrčích činností
B.4 Dosahovat excelence tvůrčí činnosti doktorandů a větší kvality postgraduálního studia
C.1 Reflektovat celospolečenské a aktuální výzvy, intenzivněji se zapojit do strategického regionálního rozvoje
a do života sídelních měst
D.1 Posilovat strategické řízení v oblasti internacionalizace
D.2 Vytvářet mezinárodní prostředí ve výuce
D.3 Rozvíjet propagaci a podpůrné služby pro zahraniční studenty a pracovníky
D.4 Rozvíjet zahraniční mobilitu a globální kompetence studentů a pracovníků univerzity
E.1 Posilovat motivaci k osobnímu i kariérnímu rozvoji pracovníků
E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí
F.3 Popularizovat výsledky vědecké a další tvůrčí činnosti
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Synergické vazby na jiné investiční akce včetně akcí realizovaných v rámci jiných dotačních titulů:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503

Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity v Opavě

CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010237

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě
za účelem zajištění vysoké kvality výuky (RE:START)

CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363

UNI SPACE – zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity

CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016066

Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty – účast ČR – OP – II.
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