Záměr výzvy
ERDF pro vysoké školy
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Účelem zveřejnění tohoto záměru je včas informovat potencionální žadatele o zaměření
připravované výzvy prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum
a vývoj OP VVV, IP 2 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro
získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání
a odbornou přípravu, SC 1 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách
za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení
otevřenosti vysokých škol.
Typ podporovaných projektů: individuální projekty
Druh výzvy: kolová, komplementární. Výzva bude komplementární s výzvou ESF pro vysoké
školy (PO 2 IP 1 SC 1, SC2 a SC 4 v oblasti vzdělávání).
Model hodnocení: jednokolový (žadatel bude předkládat plnou žádost o podporu)
Maximální délka trvání projektu: 72 měsíců
Forma podpory
Předpokládaný objem finančních prostředků: 10 000 000 000 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 200 000 000 Kč (v případě podpory
v režimu de minimis je maximální výše 200 000 EUR).
Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství
Oprávnění žadatelé: Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Vymezení partnerství: Účast partnera nebude v plánované výzvě povolena. Ostatní subjekty
je možné do projektu zapojit formou výběru v otevřené soutěži, jako dodavatele služeb.
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Věcné zaměření
Žadatelé si budou volit minimálně jednu z aktivit č. 2 a č. 3, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou
každého projektu.
Návaznost na strategie: Aktivity projektu musí být v souladu se strategickým dokumentem
vysoké školy v roli žadatele.
Pro projekty připravované v rámci výzev OP VVV je žadatel povinen uvést samostatně
v žádosti o podporu následující aktivity, a to v přesně v níže uvedeném znění:
Popis podporovaných aktivit:
Povinné aktivity:
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:
Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění výuky – stavby, dobudování, upgrade infrastruktury nebo
budování infrastruktury nové, prostory pro praktickou výuku, prostory pro bakalářské
a magisterské studijní programy/obory zaměřené na praxi a studijní programy/obory
zohledňující potřeby trhu práce, modernizace učeben a laboratoří, přístrojové a materiálové
vybavení pro výuku.
Aktivita č. 3: Zpřístupnění vysokoškolského prostředí – úprava prostorů a pořízení vybavení
ve vztahu k aktivitám SC 2 IP 1 PO 2 (odstraňování bariér v přístupu ke studiu, potřeby studentů
se specifickými potřebami aj.); specifické potřeby institucí v přístupu k informačním zdrojům,
modernizace softwarového a hardwarového vybavení, infrastrukturní potřeby institucí ve
vztahu k rozvoji internacionalizace, systému hodnocení a zabezpečení kvality
a strategickému řízení vysokých škol.

Cílová skupina:
 studenti vysokých škol;
 žáci středních škol a zájemci o studium na vysoké škole;
 akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol.
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Popis vyloučených aktivit:


Budování a rozvoj infrastruktur pro volnočasové aktivity bez vazby na vzdělávání,
posilování přenositelných kompetencí nebo internacionalizaci. Budování a rozvoj
infrastruktur pro volnočasové aktivity, které neorganizuje instituce příjemce, nebo které se
uskutečňují v prostorách v majetku jiného subjektu, než je subjekt příjemce. Budování a
rozvoj infrastruktur pro volnočasové aktivity, kterých se neúčastní studenti nebo pracovníci
instituce příjemce, případně osoby z cílové skupiny.



Centrální přístup institucí k informačním zdrojům (problematika bude řešena v rámci
připravovaného systémového projektu PO 1), výuka a její zajištění v akreditovaných
studijních programech, nákup pozemků, staveb a infrastruktury. Aktivity, které nejsou
doplněním aktivit komplementární ESF výzvy pro VŠ, ani nedoplňují ESF aktivity
minulého programového období, věcně zaměřené shodně se zaměřením výzvy ESF pro
VŠ. Obnova podpůrné infrastruktury (koleje, menzy, sklady a obslužná infrastruktura,
která neslouží k naplňování věcných aktivit) a infrastruktura určená pro administrativu.
Obnova vnějších plášťů budov (střechy, fasády) a zdroje tepla (kotle a výměníkové
stanice). Dopravní infrastruktura s výjimkou technických zařízení (např. výtahy,
dopravníky), která budou sloužit pro podporu mobilit a usnadnění činností pro
handicapované a cílové menšinové skupiny.



Výstavba nové infrastruktury, která nesouvisí se vznikem nových oborů, které jsou
poptávány na trhu práce, či s případy rozšíření kapacit pro stávající obory, kde poptávka
na trhu práce výrazně převyšuje nabídku absolventů.

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.
Územní zaměření
Přípustné místo dopadu realizace operace nebo typ území dle Národního dokumentu pro
územní dimenzi: Místo dopadu realizace bude území České republiky.
Přípustné místo realizace: Operace budou muset být realizovány na území České republiky,
tedy na území méně rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů.
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