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FundReport Slezské univerzity v Opavě zobrazuje aktuální stav vyhlášených a připravovaných výzev řazených
k jednotlivým prioritním projektům nebo oblastem zájmu univerzity.
Na počátku září většina řídících orgánů aktualizovala své harmonogramy, a poprvé se tak odkryly možnosti na
rok 2016. V souladu s Metodickým pokynem pro řízení výzev mají být harmonogramy aktualizovány půlročně.
Vzhledem k rozjezdu nových programů jsou však harmonogramy aktualizovány častěji, u některých programů i
vícekrát během měsíce. Přiřazení dotačního zdroje financování k jednotlivým projektům u plánovaných výzev
bude třeba ověřit v okamžiku vyhlášení dané výzvy. Znění výzvy může omezit některé aktivity, výši způsobilých
výdajů, případně typy žadatelů oproti informacím uvedeným v operačním programu.
Klíčovým operačním programem pro Slezskou univerzitu v Opavě je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, kde jsou již aktuálně vyhlášeny první výzvy (pro univerzitu jsou relevantní zejména témata excelentní výzkumné týmy a inkluzivní vzdělávání). Chce-li univerzita v daných výzvách podat projektovou žádost, doporučujeme bezodkladně zahájit přípravu projektů. Další výzvy jsou naplánovány již v rámci harmonogramu, nicméně je
velmi pravděpodobné, že u něj ještě dojde ke změnám a možným dílčím úpravám parametrů plánovaných výzev.
Projekty mohou být připravovány, nicméně jejich finální podoba se bude odvíjet od vyhlášených výzev. Pro univerzitu klíčové budou výzvy č. 11 a 12, které budou zaměřeny na neinvestiční a investiční inovaci výuky. Vzhledem ke komplexnosti projektů v uvedených výzvách doporučujeme pokračovat v přípravě projektových žádostí, i
když výzvy nejsou doposud vyhlášeny. Velký důraz musí být kladen zejména na včasnou přípravu stavebních investic, aby k datu podání žádosti byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a o povolení
bylo zažádáno.
Report zahrnuje také přehled ostatních potenciálních dotačních příležitostí ESIF (mimo klíčový program OP VVV)
na základě výstupů z workshopu, dosavadních jednání a nezávisle na tom, zda v těchto oblastech univerzita eviduje rozvojové záměry. Přehled výzev bude možné aktualizovat právě na základě identifikace a rozpracování záměrů univerzity.
Věříme, že měsíčně aktualizované reporty umožní efektivně řídit přípravu projektů Slezské univerzity v Opavě.
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Slezská univerzita v Opavě
Sledované projekty a oblasti zájmu
POZNÁMKA K ROZDĚL ENÍ PROJ EKTŮ A OBL AS TÍ ZÁJMŮ U OP V VV: Projektové záměry a oblasti zájmu jsou rozděleny do třech hlavních skupin dle prioritních os programu. Každá prioritní osa je pak rozdělena dle
specifických cílů. Je-li projektový záměr nebo oblast zájmu označena číslem, jedná se o interní číslo projektové fiche. Začíná-li označení „DZ X“, jedná se o opatření z Dlouhodobého záměru k 9/2015. Pokud je projektový záměr, oblast zájmu či opatření potenciálně uplatnitelné ve více strategických cílech, je u každého uvedeno samostatně.

Oblast zájmu 1

OPVVV PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

SC 1, IP 1:
- 2 - Mezinárodní synergie v oblasti astrofyziky
- 15 - Podpora příchodu kvalitních pracovníků ve VaV do regionu
- 23 - Internacionalizace výzkumných aktivit Centra Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku
- 24 - Vytvoření výzkumné infrastruktury laboratoře pro výzkum a simulace socio-ekonomických systémů a SW modulů pro podporu rozhodování v podnikatelském a veřejném sektoru
- 26 - Slezské centrum pro výzkum historické krajiny
SC 2, IP 1:
- 6 - Rozvoj Institutu pro sociální inovace
- 7 - Spolupráce s praxí, přenos znalostí z aplikovaného výzkumu, zkušenosti praxe a trhu práce do
vzdělávacího procesu
- 10 - Podpora popularizace VaV, rozvoj oborů směřujících k popularizace VaV a vytvoření odpovídající
infrastruktury
- 14 - Inovace a popularizace vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti historických věd
- 22 - Metody vyšetření a analýzy obrazových medicínských dat pro predikci a ověření kvalitativních
výsledků regenerativní medicíny + Metody vyšetření a analýzy obrazových medicínských dat pro ověření kvalitativních výsledků regenerativní medicíny."
- DZ 2: Rozvoj spolupráce s vnějšími partnery za účelem zvyšování relevance výzkumu pro potřeby
aplikační sféry, podnikatelských subjektů a veřejného sektoru
- DZ 3: Podpora spolupráce s firmami podnikatelského i neziskového sektoru
SC 3, IP 1:
- 21 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem ve fyzikálních, informatických a uměleckých doktorských i magisterských studijních programech.
- 25 - Optimalizace diverzifikace UAV prostředků při řešení mimořádné události s více ohnisky - vybudování pracoviště pro přípravu krizových manažerů
Dotační zdroj

Stav výzvy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
SC 1, IP 1 – Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu
a jeho výsledků

Vyhlášené výzvy

Výzva č. 4 – Excelentní výzkum
Vyhlášení výzvy: 10/2015
Příjem projektů do: 3/2016
Alokace na výzvu: 6 000 mil. Kč

Připravované výzvy dle harmonogramu

Dosud nenaplánované výzvy

Dotační zdroj

Stav výzvy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
SC 1, IP 1 – Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu
a jeho výsledků

Výzva č. 5 – Excelentní výzkumné týmy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
SC 2, IP 1 – Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací
s aplikační sférou

Výzva č. 7 – Projekty v předaplikační fázi

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
SC 2, IP 1 – Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací
s aplikační sférou

Výzva č. 8 – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
SC 3, IP 1 – Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely

Výzva č. 9 – Výzkumně-vzdělávací infrastruktury – budování a modernizace

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
SC 1, IP 1 – Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu
a jeho výsledků

Výzva č. 10 – Výzkumné infrastruktury

Vyhlášení výzvy: 7/2015
Příjem projektů do: 1/2016
Alokace na výzvu: 2 500 mil. Kč

Vyhlášení výzvy: 12/2015
Příjem projektů do: /2016
Alokace na výzvu: 250 mil. Kč

Vyhlášení výzvy: 12/2015
Příjem projektů do: 4/2016
Alokace na výzvu: 200 mil. Kč

Vyhlášení výzvy: 11/2015
Příjem projektů do: 3/2016
Alokace na výzvu: 3 500 mil. Kč

Vyhlášení výzvy: 10/2015
Příjem projektů do: 12/2016
Alokace na výzvu: 6 500 mil. Kč

DOPORUČE NÍ EXP ERTA: Jedná se o prioritní osu, kde je již vyhlášena první výzva (výzva č. 5). Smyslem této
výzvy je podpořit vznik excelentního výzkumného týmu, v jehož čele by stal uznávaný zahraniční vědec. Projektové fiche č. 2 a 15 částečně toto zaměření splňují. Pokud je reálné takovýto projekt připravit (klíčová je osoba
zahraničního vědce), doporučujeme v co nejkratší době tuto přípravu zahájit.
Další výzvy v této prioritní ose doposud nejsou vyhlášeny, v závislosti na členění dle výzev doporučujeme tyto
kroky:
Výzva č. 4 – řada projektových fichí splňuje základní předpoklady pro přípravu projektové žádosti. Klíčovým kritériem pro uznatelnost je zaměření projektu na základní nebo základní orientovaný výzkum. Za předpokladu vyčlení těchto aktivit projektu lze připravit a podat projektovou žádost. Aplikovaný výzkum a vývoj je podporován
v rámci specifického cíle 2 prioritní osy 1, primárně však v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V rámci této výzvy nebude možno investičně budovat nová centra, podporováno budou pouze dobudování, modernizace a rozvoj kapacit stávajících center. Vzhledem k možnosti zahrnout stavební práce do projektu doporučujeme jejich rychlou přípravu, aby v době podání projektu bylo již zažádáno o stavební povolení, či
jeho obdobu.
Výzva č. 7 – v rámci této výzvy budou podpořeny konkrétní projekty v předaplikační fázi výzkum, následná aplikační fáze bude synergicky podpořena z OP PIK a bude vyžadovat aplikačního partnera. V rámci této výzvy by
mohla být uplatnitelná fiche č. 22.
Výzva č. 8 – tato výzva podpoří projekty dlouhodobé spolupráce s podniky a dalšími subjekty VaV typu kompetenčních a kolokačních center.
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Výzva č. 9 – výzva podporuje zejména VaV infrastrukturu v návaznosti na výuku. V oblasti stavebních investic budou přípustné pouze interiérové úpravy, vnější obálka budov není způsobilým výdajem. Vzhledem k možnosti
zahrnout stavební práce do projektu doporučujeme jejich rychlou přípravu, aby v době podání projektu bylo již
zažádáno o stavební povolení, či jeho obdobu. Tato výzva bude mít synergickou výzvu č. 14 v rámci specifického
cíle 5 prioritní osy 2, ze které bude možno hradit zejména neinvestiční aktivity v oblasti inovace výzkumně zaměřených studijních programů.
Výzva č. 10 – tato výzva je relevantní v případě, podala-li Slezská univerzita žádost (2014) a uspěla se zařazením
do národního programu MŠMT na podporu velkých infrastruktur pro VaVpI. Dle seznamu publikovaného Vládou
ČR z roku 2015 univerzita zřejmě takovouto infrastrukturu nemá.

Oblast zájmu 2
vývoj

OPVVV PO2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a

SC 1, IP 1:
- 1 - Centrum profesního vzdělávání
- 2 - Mezinárodní synergie v oblasti astrofyziky
- 3 - Zvýšení efektivity a úspěšnosti studentů 1. ročníku bakalářského studia
- 4 - Spolupráce s praxí
- 6 - Rozvoj Institutu pro sociální inovace
- 7 - Spolupráce s praxí, přenos znalostí z aplikovaného výzkumu, zkušenosti praxe a trhu práce do
vzdělávacího procesu
- 9 - Integrované přístupy ke studiu
- 11 - Internacionalizace, inovace a popularizace vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti
společenských věd v areálu střední Evropy
- 12 - Akademické výměny, mobility a doktorské i postdoktorské pozice za účelem zvýšení konkurenceschopnosti ve VaV
- 13 - Inovace a rozvoj vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v oblastech práce se seniory, sociální
patologii a prevenci a sociální exkluzi
- 14 - Inovace a popularizace vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti historických věd
- 15 - Podpora příchodu kvalitních pracovníků ve VaV do regionu
- 16 - Inovace cizích jazyků na SU
- 17 - Program dlouhodobých stáží studentů
- 18 - Vytvoření systému spolupráce s aplikační sférou a odborných oborových praxí jako nedílné součásti vysokoškolského studia na OPF Karviná
- 19 - Modernizace gastrocentra a přístavba výukových ploch
- 20 - Zřízení (a rozvoj) Kompozitní pedagogické fakulty Slezské univerzity v Opavě
- 21 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem ve fyzikálních, informatických a uměleckých doktorských i magisterských studijních programech.
- 25 - Optimalizace diverzifikace UAV prostředků při řešení mimořádné události s více ohnisky - vybudování pracoviště pro přípravu krizových manažerů
- 28 - Rozvoj mezinárodní spolupráce a internacionalizace FVP
SC 2, IP 1:
- 3 - Zvýšení efektivity a úspěšnosti studentů 1. ročníku bakalářského studia
- 5 - Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů VŠ s důrazem na využití moderních technologií
- 14 - Inovace a popularizace vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti historických věd

Vyhlášené výzvy

Připravované výzvy dle harmonogramu

Dosud nenaplánované výzvy

SC 3, IP 1:
- 8 - Rozvoj centra celoživotního vzdělávání
SC 4, IP 1:
- DZ 1 - Vytvoření koncepce a optimálního rozvoje studijních programů a oborů z hlediska náplně,
personálního zajištění a akreditačního řízení v závislosti na vývoji legislativy + Vytvoření a implementace systému pravidelného komplexního hodnocení kvality vzdělávací činnosti
- DZ 4 – Celá prioritní strategická oblast Kvalita.
- DZ 7 – Celá prioritní strategická oblast Hospodaření.
- DZ 8 – Část prioritní strategické oblasti Image.
SC 5, IP 1:
- 6 - Rozvoj Institutu pro sociální inovace
- 7 - Spolupráce s praxí, přenos znalostí z aplikovaného výzkumu, zkušenosti praxe a trhu práce do
vzdělávacího procesu
- 9 - Integrované přístupy ke studiu
- 10 - Podpora popularizace VaV, rozvoj oborů směřujících k popularizace VaV a vytvoření odpovídající
infrastruktury
- 14 - Inovace a popularizace vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti historických věd
- 21 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem ve fyzikálních, informatických a uměleckých doktorských i magisterských studijních programech.
- 23 - Internacionalizace výzkumných aktivit Centra Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku
- 25 - Optimalizace diverzifikace UAV prostředků při řešení mimořádné události s více ohnisky - vybudování pracoviště pro přípravu krizových manažerů
SC 1, IP 2:
- 1 - Centrum profesního vzdělávání
- 4 - Spolupráce s praxí
- 5 - Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů VŠ s důrazem na využití moderních technologií
- 15 - Podpora příchodu kvalitních pracovníků ve VaV do regionu
- 19 - Modernizace gastrocentra a přístavba výukových ploch
- 21 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem ve fyzikálních, informatických a uměleckých doktorských i magisterských studijních programech.
- 25 - Optimalizace diverzifikace UAV prostředků při řešení mimořádné události s více ohnisky - vybudování pracoviště pro přípravu krizových manažerů
- 29 - Investiční aktivity OPF v rámci PO 2
Dotační zdroj

Stav výzvy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
SC 1-4, IP 1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu
práce
- Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském
vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů
- Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání
na vysokých školách
- Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých
škol
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Výzva č. 11 – ESF výzva pro VŠ – 1 projekt 1 VŠ
Vyhlášení výzvy: 11/2015
Příjem projektů do: 5/2016
Alokace na výzvu: 3 000 mil. Kč
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Dotační zdroj

Stav výzvy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
SC 1, IP 2 – Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury
na vysokých školách za účelem zajištění vysoké
kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných
skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

Výzva č. 12 – ERDF výzva pro VŠ

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
SC 5, IP 1 – Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v
oblasti výzkumu a vývoje

Výzva č. 14 – Rozvoj výzkumně zaměřených vzdělávacích programů

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
SC 5, IP 1 – Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v
oblasti výzkumu a vývoje

Výzva č. 15 – Budování expertních kapacit – transfer technologií

Vyhlášení výzvy: 11/2015
Příjem projektů do: 5/2016
Alokace na výzvu: 10 000 mil. Kč

Vyhlášení výzvy: 11/2015
Příjem projektů do: 3/2016
Alokace na výzvu: 430 mil. Kč

Vyhlášení výzvy: 11/2015
Příjem projektů do: 3/2016
Alokace na výzvu: 450 mil. Kč

DOPORUČE NÍ EXP ERTA : Klíčovými v této oblasti budou výzvy č. 11 a č. 12. Výzva č. 11 podpoří celkově inovaci výuky na univerzitě, bude možno podat pouze jeden projekt za celou školu. Na přípravě tohoto projektu se
již pracuje. V návaznosti na ní bude vyhlášena výzva č. 12, která bude obsahovat investiční aktivity v oblasti inovace výuky. Vzhledem k možnosti zahrnout stavební práce do projektu doporučujeme jejich rychlou přípravu,
aby v době podání projektu bylo již zažádáno o stavební povolení, či jeho obdobu. Také na přípravě této projektové žádosti se již pracuje. V rámci výzvy č. 12 lze podat libovolný počet žádostí za školu. Vzhledem k velikosti
SLU měřeno počtem studentů by v rámci výzvy č. 11 na školu mohlo připadnout cca 63 mil. Kč a v rámci výzvy č.
12 pak 211 mil. Doporučujeme však žádat o větší objem finančních prostředků.
Výzva č. 14 bude vyhlášena v synergii s výzvou č. 9 v rámci specifického cíle 3 prioritní osy 1. Z této výzvy bude
možno hradit zejména neinvestiční aktivity v oblasti inovace výzkumně zaměřených studijních programů. Doporučujeme tyto inovace nezanášet do projektu v rámci výzvy č. 11, aby bylo možno v součtu získat větší množství
finančních prostředků.
Obdobně jako výzva č. 7 je koncipována i výzva č. 15. Jejím smyslem je podpořit vybudování expertních kapacit
v oblasti transferu technologií do praxe. Samotný přenos by však měl být synergicky financován z OP PIK. Doporučujeme pečlivě v kontextu pravidel OP VVV zvážit, co bude zařazeno do projektu v rámci této výzvy, co je
uplatnitelné v rámci specifického cíle 2 prioritní osy 1, a co již spadá do OP PIK.

Oblast zájmu 3
OP VVV PO3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
SC 4, IP 1:
- 20 - Zřízení (a rozvoj) Kompozitní pedagogické fakulty Slezské univerzity v Opavě
SC 5, IP 1:
- 10 - Podpora popularizace VaV, rozvoj oborů směřujících k popularizace VaV a vytvoření odpovídající
infrastruktury
- 14 - Inovace a popularizace vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti historických věd
- 16 - Inovace cizích jazyků na SU
- 27 - Popularizace matematiky
Vyhlášené výzvy

Připravované výzvy dle harmonogramu

Dosud nenaplánované výzvy

Dotační zdroj

Stav výzvy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
SC 1, TC 9, IP 3 – Sociální integrace dětí a žáků
včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Výzva č. 16/7 – Inkluzivní vzdělávání

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
SC 1, 2, 5, IP 1 – Zvýšení kvality předškolního
vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
- Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v
klíčových kompetencích
- Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy
včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Výzva č. 19 – Budování kapacit pro rozvoj škol I

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
SC 1, 2, 4, IP 1 – Zvýšení kvality předškolního
vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
- Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v
klíčových kompetencích
- Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících
pedagogických pracovníků

Výzva č. 20 – Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
SC 1, TC 9, IP 3 – Sociální integrace dětí a žáků
včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Výzva č. 21 – Gramotnosti

Vyhlášení výzvy: 8/2015
Příjem projektů do: 11/2015
Alokace na výzvu: 700 mil. Kč

Vyhlášení výzvy: 11/2015
Příjem projektů do: 1/2016
Alokace na výzvu: 700 mil. Kč

Vyhlášení výzvy: 11/2015
Příjem projektů do: 1/2016
Alokace na výzvu: 300 mil. Kč

Vyhlášení výzvy: 11/2015
Příjem projektů do: 1/2016
Alokace na výzvu: 330 mil. Kč

DOPORUČE NÍ EXP ERTA: Výzva č. 16 je koncipována za účelem spolupráce při řešení inkluze ve vzdělávání. Za
jistých okolností by zde žadatelem nebo poskytovatelem služeb mohla být FVP, kde jsou vyučovány obory, které
se tematicky výzvy dotýkají. Jelikož výzva předurčuje přímo VŠ jako způsobilé žadatele, doporučujeme zejména
FVP zvážit podání projektové žádosti v rámci této výzvy. Termín pro podání žádosti vyprší na konci listopadu
2015, výzva je již vyhlášena. Oblast inkluze a gramotnosti je uplatnitelná také v rámci výzvy č. 21.
Výzva č. 19 bude je přímo určena i subjektům, které připravují budoucí pedagogické pracovníky, což splňují
téměř všechny fakulty Slezské univerzity. Do této výzvy zapadají i fiche v rámci specifického cíle 5. Doporučujeme
zahájit přípravu uvedených projektů. Obdobné doporučení platí i pro výzvu č. 20.

Projekt/oblast zájmu 4

Laboratoře měření ovzduší

Dotační zdroj

Stav výzvy

OP Životní prostředí
SC 2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a
předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspektů

Vyhlášení výzvy: 10/2015
Příjem projektů do: 10/2016
Alokace na výzvu: 235 mil. Kč

DOPORUČE NÍ EXP ERTA: Zamýšlený záměr je možné i v návaznosti na podepsané memorandum se statutárním městem Opavou dále rozpracovat. Dle dostupných dat z dokumentace operačního programu a výstupů
z jednání by příjemcem podpory v této oblasti mohla být jak univerzita, tak město. V následných krocích se proto
nabízí rozpracování záměru do podoby projektové fiche s bližší specifikací jednotlivých aktivit. Potenciální výše
podpory ve specifickém cíli 2.3 OPŽP je 85 % způsobilých výdajů, minimální způsobilé výdaje jsou stanoveny na
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100 tis. Kč bez DPH. Podrobnosti ke způsobilým výdajům a dalším klíčovým parametrům ze strany poskytovatele
dotace budou stanoveny v dokumentaci k výzvě, která bude zveřejněna s vyhlášením výzvy.

Projekt/oblast zájmu 5

Zateplování a úsporná řešení v oblasti energetiky veřejných
budov

Dotační zdroj

Stav výzvy

OP Životní prostředí
SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Vyhlášení výzvy: 10/2015
Příjem projektů do: 2/2016

OP Životní prostředí
SC 5.2 – dosáhnout vysokého energetického
standardu nových veřejných budov

Vyhlášení výzvy: 10/2015
Příjem projektů do:10/2016
Alokace na výzvu: 235 mil. Kč

Alokace na výzvu: 3 529 mil. Kč

DOPORUČE NÍ EXP ERTA: Pokud by univerzita zvažovala investovat do zateplování budov, případně dalších
návazných energeticky úsporných opatření vlastních nemovitostí, jako jsou například výměny tepelných zdrojů
apod., nabízí se využít zdroje z OPŽP, specifického cíle 5.1. V případě výstavby nových budov je vhodným zdrojem specifický cíl 5.2. Dotace je aktuálně zamýšlena ve výši max. 60 % ze způsobilých výdajů, poskytovatel dotace
však zvažuje snížení na max. 40 %. Projektem je nutné naplnit požadované limity úspor energií.

Projekt/oblast zájmu 6

Územní studie

Dotační zdroj

Stav výzvy

IROP
SC 3.3 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Územní studie
Vyhlášení výzvy: 10/2015
Příjem projektů do: 03/2017
Alokace na výzvu: 235 mil. Kč

DOPORUČE NÍ EXP ERTA: Slezská univerzita není příjemcem podpory, ale může být dodavatelem studií.
Vzhledem ke svým odborným kapacitám a zázemí by mohla být cenově konkurenceschopná ostatním subjektům,
dodavatelům. Pro tuto oblast je důležité rozvíjet spolupráci a být informován o aktivitách ze strany statutárního
města, případně dalších obcí s rozšířenou působností, které jsou příjemcem podpory.

Projekt/oblast zájmu 7

Vzdělávání, zvýšení kvality a řízení lidských zdrojů ve veřejné
správě

Dotační zdroj

Stav výzvy

OP Zaměstnanost
SC 4.1.1 – Optimalizovat procesy a postupy ve
veřejné správě zejména prostřednictvím posílení
strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže

Vyhlášené výzvy

Výzva č. 33 Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy)
Vyhlášení výzvy: 10/2015
Příjem projektů do: 3/2016
Alokace na výzvu: 285 mil. Kč

Připravované výzvy dle harmonogramu

Dosud nenaplánované výzvy

Dotační zdroj

Stav výzvy

SC 4.1.2 – Profesionalizovat veřejnou správu
zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a
dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a
strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace
služebního zákona

Výzva č. 33 Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy)
Vyhlášení výzvy: 10/2015
Příjem projektů do: 3/2016
Alokace na výzvu: 285 mil. Kč

DOPORUČENÍ EXPERTA: Slezská univerzita není příjemcem v této oblasti, zdroje mohou využít kraje a obce, sdružení krajů a obcí. Univerzita by však mohla být potenciálním dodavatelem vzdělávacích kurzů a modulů.
Bližší informace budou známy až po vyhlášení výzvy se zveřejněním textu a podmínek výzvy.

Projekt/oblast zájmu 8

Vzdělávání v rámci programů přeshraniční spolupráce

Dotační zdroj

Stav výzvy

INTERREG V-A SR - ČR
SC 1.1 – Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání
pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce
INTERREG V-A ČR - PL
SC 3.1 – Zlepšení postavení osob vstupujících na
přeshraniční trh práce

Dosud nenaplánovaná výzva

Dosud nenaplánovaná výzva

DOPORUČE NÍ EXP ERTA: Programy přeshraniční spolupráce SR - ČR a ČR - PL nemají v této době zpracované
harmonogramy výzev. V obou však existují specifické cíle zaměřené na vzdělávání, kde by Slezská univerzita
mohla a sehrát roli partnera anebo dodavatele řešení.
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