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Listopad 2016 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - OP VVV  

V rámci OP VVV jsou aktuálně otevřeny tyto výzvy: 

 

Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)   

Číslo  výzvy:      02_16_037  

Specifikace:     PO3 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:  2. 12. 2016  

Délka řešení projektu:   24—36 měsíců 

Alokace na výzvu:    300 mil. Kč 

Výše celkových způsobilých výdajů:  5 - 25 mil. Kč  

Spolufinancování:    5 % 

UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce. 

Více informací na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-37-podpora-zaku-se-zdravotnim-postizenim-i 

 

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj 

Číslo  výzvy:      02_16_028  

Specifikace:     PO2, IP 1, SC 5 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:  28. 2. 2017 

Alokace na výzvu:    660 mil. Kč 

Výše celkových způsobilých výdajů:  5 - 70 mil. Kč  

Spolufinancování:    5 % 

UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce, v úvahu připadá jeden centrálně koordinovaný projekt za UJEP. 

Více informací na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-028-rozvoj-kapacit-pro-vyzkum-a-
vyvoj-1 

 

Implementace strategie digitálního vzdělávání I 

Číslo  výzvy:      02_16_036 

Specifikace:     PO3, SC2 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:  1. 3. 2017 

Alokace na výzvu:    250 mil. Kč 

Výše celkových způsobilých výdajů:  max. 125 mil. Kč, budou vybrány dva koncepční projekty 

Spolufinancování:    5 % 

UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce—povinné partnerství více subjektů.  

Více informací na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-036-implementace-strategie-
digitalniho 
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Pregraduální vzdělávání 

Číslo  výzvy:      02_16_038 

Specifikace:     PO3, SC4 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:  31. 5. 2017 

Alokace na výzvu:    400 mil. Kč, rozdělena mezi 9  pedagogických  fakult v ČR 

Spolufinancování:    5 % 

Více informací na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-038-pregradualni-vzdelavani-1 

 

V rámci OP VVV jsou očekávány výzvy, kde předpokládáme zapojení UJEP: 

 

Celoživotní vzdělávání na vysokých školách 

Číslo  výzvy:      02_16_031 

Specifikace:     PO2, IP 1, SC 3 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:  listopad 2016  

Ukončení příjmu žádostí o podporu:  duben 2017 

Alokace na výzvu:    200 mil. Kč 

Spolufinancování:    5 % 

UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce. Předpokládá se jeden centrálně koordinovaný projekt za UJEP. 

 

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků 

Číslo  výzvy:      02_16_027 

Specifikace:     PO2, IP 1, SC 5 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:  březen 2017  

Ukončení příjmu žádostí o podporu:  červen2017 

Alokace na výzvu:    760 mil. Kč 

Spolufinancování:    5 % 

UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce. Jeden projekt je vždy koncipován na podporu jednoho výzkumného 
pracovníka. 

 

Výzva č. 33 Jazykové vzdělávání v aktuální verzi harmonogramu výzev na rok 2017 zařazena není. 

Aktuální harmonogram výzev OP VVV zde: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv 
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Operační program Zaměstnanost - OP Z 

V rámci OPZ jsou aktuálně otevřeny tyto výzvy (více viz též říjnový newsletter): 

Podpora inovačního prostředí 

Výzva č. 124, termín pro předkládání žádostí byl prodloužen do 16. 1. 2017. 

Více viz https://www.esfcr.cz/vyzva-124-opz 

 

Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny 

Výzva č. 24, průběžná, nejzazší termín příjmu předběžných žádostí  16. 1. 2017. 

Více viz https://www.esfcr.cz/vyzva-024-opz 

 

Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014—2020 (méně rozvinuté regiony) 

Výzva č. 27, ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2016. 

Více informací na: https://www.esfcr.cz/vyzva-027-opz 
 

Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů (méně rozvinuté regiony) 

Výzva č. 50, ukončení příjmu žádostí 30. 12. 2016. 

Více informací na: https://www.esfcr.cz/vyzva-050-opz 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost—OP PIK 

Aktuální výzvy: 

Partnerství znalostního transferu 

Cílem je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých 
škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. 

Žádosti jsou přijímány do 7. 2. 2017. Výzkumné organizace mohou být příjemci podpory, výše podpory 0,5 až 
3,5 mil. Kč, max. míra podpory 70 %. 

Text výzvy a veškeré další informace dostupné zde: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/
partnerstvi-znalostniho-transferu/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-ii/ 

 

Spolupráce - Klastry 

Zaměřena na rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývo-
jových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. 

Předběžné žádosti o podporu jsou přijímány do 12. 1. 2017. Plné žádosti o podporu jsou přiímány od 7. 2. 
2017 do 7. 4. 2017. 

Oprávněnými žadateli jsou mj. výzkumné organizace. Míra podpory dle typu podporovaných aktivit 35 až 70 % 
způsobilých výdajů. 
Text výzvy a veškeré další informace dostupné zde:  http://www.agentura-api.org/programy-podpory/
spoluprace/spoluprace-klastry-vyzva-iii/ 

Více k možnostem zapojení UJEP do OP PIK viz zpracovaný dokument CRPS OP PIK - programy pro UJEP do-
stupný na projekty.ujep.cz. 

Podrobnější informace k jednotlivými programům, harmonogramu výzev a aktuálním výzvám viz  
http://www.oppik.cz/ nebo http://www.agentura-api.org/. 

 p
ro

je
kt

y.
u

je
p

.c
z 

 
cr

p
s@

rt
.u

je
p

.c
z 

http://www.esfcr.cz/vyzva-124-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-124-opz
http://www.esfcr.cz/vyzva-124-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-024-opz
http://www.esfcr.cz/vyzva-124-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-027-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-050-opz
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-ii/
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-ii/
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-klastry-vyzva-iii/
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-klastry-vyzva-iii/
http://www.oppik.cz/
http://www.agentura-api.org/


4 

Informační newsletter Centra rozvoje a projektového servisu 

Listopad 2016 

Operační program Životní prostředí - OP ŽP 

V rámci OP ŽP jsou aktuálně otevřeny tyto výzvy (více viz též říjnový newsletter): 

Energetické úspory 

Výzva č. 39, ukončení příjmu žádostí 20. 12. 2016. Více informací na: http://www.opzp.cz/vyzvy/39-vyzva 

Odpadové hospodářství 

Výzva č. 41, ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2016. Více informací na: http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva 

Inventarizace a odstranění starých ekologických zátěží 

Výzva č. 44, ukončení příjmu žádostí 6. 1. 2017. Více informací na: http://www.opzp.cz/vyzvy/44-vyzva 

Další aktuální výzvy OP ŽP, kde může UJEP figurovat v roli žadatele či partnera: výzvy č. 48, 49, 13 a 14, zamě-

řené na ochranu a péči o přírodu a krajinu, chráněná území atd. Více informací k jednotlivým výzvám: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/ 

 

Informujeme  

V rámci OP Zaměstnanost výzvy č. 55 zaměřené na regionální projekty Paktů zaměstnanosti v partnerství s 
Úřadem práce ČR byl schválen projekt Aktivně a s motivací najdeme si novou práci (ALL-IN-ONE). Žadatelem/
příjemcem je Ústecký kraj, celkové způsobilé výdaje činí 9,192 mil. Kč. UJEP figuruje v projektu jako partner s 
finančním příspěvkem. Zahájení projektu je stanoveno na  1. 3. 2017.  

————————————————————————————————————————————————— 

Univerzita se zapojí do realizace dalších dvou schválených projektů OP VVV v rámci PO3, výzvy č. 11 zaměřené 
na oborové didaktiky, a to v pozici partnera s finančním příspěvkem: 

Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení a využitím pohybových 
her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy (příjemce Univerzita Palackého v Olomouci) 

Didaktika—člověk a příroda A (příjemce Západočeská univerzita v Plzni) 

Více o schválených/realizovaných projektech na našem webu projekty.ujep.cz. 

————————————————————————————————————————————————— 

Ústecký kraj jako nositel projektu Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj připravuje ve spolupráci s ICUK v rámci 
aktivity ASISTENCE dotační program Asistenční vouchery (vyhlášení únor-duben 2017). Dotací ve výši 100 až 
300 tis. Kč (max. 85 %  způsobilých výdajů) bude podpořena příprava a zpracování projektových záměrů, které 
splňují podmínky programu (strategický význam pro rozvoj kraje, soulad s Regionální inovační strategií), a kte-
ré budou následně podány do relevantní výzvy vhodného programu. 

V případě UJEP se jedná zejména o projektové záměry připravované do plánovaných výzev OP VVV PO1 č. 025 
Předaplikační výzkum a č. 026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce: Cactu, UniQsurf, Nanotech a Smart. 
Příprava žádostí do programu Asistenční vouchery bude za UJEP centrálně koordinována prostřednictvím 
CRPS. 

————————————————————————————————————————————————— 

Aktuální i plánované výzvy vč. podrobnějších informací, odkazů a důležitých dokumentů jsou pravidelně zve-
řejňovány na našem webu projekty.ujep.cz. 

V případě, že uvažujete o předložení žádosti, nebo máte „nápad“ na projekt, neváhejte nás kontaktovat. 

Těšíme se na spolupráci. 

Tým CRPS 
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