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Informační newsletter Centra rozvoje a projektového servisu 

Říjen 2016 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - OP VVV  

V rámci OP VVV je aktuálně otevřena tato výzva: 

 

Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)   

Číslo  výzvy:      02_16_037  

Specifikace:     PO3 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:  9. 8. 2016  

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 

 

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

Pro všechny plánované výzvy více informací včetně popisu podporovaných aktivit viz aktuální Harmonogram 

výzev OP VVV pro rok 2016 zde. 

 

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj 

Číslo  výzvy:      02_16_028  

Specifikace:     PO2, IP 1, SC 5 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:  listopad 2016  

Ukončení příjmu žádostí o podporu:  únor 2017 

Alokace na výzvu:    660 mil. Kč 

Spolufinancování:    5 % 

UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce, v úvahu připadá jeden centrálně koordinovaný projekt za UJEP. 
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http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-017-vyzkumne-infrastruktury-pro-vzdelavaci
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-017-vyzkumne-infrastruktury-pro-vzdelavaci
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-017-vyzkumne-infrastruktury-pro-vzdelavaci
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-37-podpora-zaku-se-zdravotnim-postizenim-i
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/harmonogram_vyzev/Harmonogram_vyzev_2016_03_verze_new_final.pdf
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-iC:/Users/GLE/Documents/BotaniculaSaves
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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. 

 

Pregraduální vzdělávání 

Číslo  výzvy:      02_16_038 

Specifikace:     PO3, SC4 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:  listopad 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:  květen 2017 

Alokace na výzvu:    400 mil. Kč 

UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce.  
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Implementace strategie digitálního vzdělávání I 

Číslo  výzvy:      02_16_036 

Specifikace:     PO3, SC2 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:  listopad 2016 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:  březen 2017 

Alokace na výzvu:    200 mil. Kč 

UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce.  

 

Jazykové vzdělávání 

Číslo  výzvy:      02_16_033 

Specifikace:     PO3, SC1, SC2, SC5 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:  duben 2017 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:  květen 2017 

Alokace na výzvu:    200 mil. Kč 

UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce.  

 

Operační program Zaměstnanost - OPZ 

V rámci OPZ jsou aktuálně otevřeny tyto výzvy: 

Podpora inovačního prostředí 

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

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v te-
matických oblastech OPZ. 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. 

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy je testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících 
sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy. Výzva nepodporuje standard-
ní a zavedené aktivity typu vzdělávání a rekvalifikace. 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. 

Výzva je zaměřena na podporu orgánů veřejné správy při přijímání opatření vyplývající z Vládní strategie pro 
rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce, pak je 
podmínkou partnerství s orgánem veřejné správy, který bude opatření vzešlá z projektu implementovat. 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. 

Podporovanou aktivitou je realizace genderového auditu u zaměstnavatele s alespoň 10-ti zaměstnanci. UJEP 
může figurovat jako žadatel/příjemce. Více informací na: https://www.esfcr.cz/vyzva-050-opz 
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Operační program Životní prostředí - OP ŽP 

V rámci OP ŽP jsou aktuálně otevřeny tyto výzvy: 

Energetické úspory 

Výzva č. 39, ukončení příjmu žádostí 20. 12. 2016.  

Zaměřena na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace budov či opatření výměny zdroje tepla, dotace 

ve výši 40 % (plus možnost zvýhodněného úvěru). Více informací na: http://www.opzp.cz/vyzvy/39-vyzva 

Odpadové hospodářství 

Výzva č. 41, ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2016 

Zaměřena na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, nakládání s nebezpečnými 

odpady atd. Dotace 85 %. 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. 

Zaměřena na realizace průzkumných prací, analýz rizik a sanaci vážně kontaminovaných lokalit. Dotace 85 %. 

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 uplynulých týdnech byly UJEP schváleny k realizaci první dva projekty v rámci programového období 2014—
2020, jedná se o projekty z OP VVV: 

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků 

Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních dovedností žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a 
kulturně odlišného prostředí 

 

Na přelomu srpna a září UJEP podala do 4 provázaných výzev OP VVV celkem 12 projektů, vč. strategického 
projektu Univerzita 21. století — kvalitní, moderní a otevřená instituce (U21). Více informací naleznete na we-
bu projekty.ujep.cz v sekci Dokumenty — dostupné po přihlášení. 

 

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. 

 

V září 2016 došlo k přestěhování kanceláře pracovníků CRPS v rámci budovy MFC. Nově nás naleznete ve 
4. patře, místnost 4.08. Těšíme se na viděnou. 
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