Únor 2017
Informační newsletter Centra rozvoje a projektového servisu
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - OP VVV
V rámci OP VVV jsou aktuálně otevřeny tyto výzvy:
Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj
Číslo výzvy:
02_16_028
Specifikace:
PO2, IP 1, SC 5
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 4. 2017
Alokace na výzvu:
660 mil. Kč
Výše celkových způsobilých výdajů: 5 - 70 mil. Kč
Spolufinancování:
5%
Více informací na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-028-rozvoj-kapacit-pro-vyzkum-avyvoj-1
V kompetenci prorektorky pro vědu prof. Jiřiny Jílkové je připravován celouniverzitní projekt do této výzvy.
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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%
Povinné partnerství více subjektů.
Více informací na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-036-implementace-strategiedigitalniho
UJEP je v obou tematických oblastech výzvy (informatické myšlení, digitální gramotnost) zapojena do přípravy
projektů v pozici partnera ve spolupráci s dalšími VŠ.
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 přímo 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
Projekt do výzvy je připravován na PF pod vedením dr. Jaroslava Zukersteina.
Předaplikační výzkum (plus vyčleněná alokace pro ITI)
Číslo výzvy:
02_16_025 (02_17_048)
Specifikace:
PO1, IP 1, SC 2
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 6. 2017
Alokace na výzvu:
700 mil. Kč (plus 228,65 mil. Kč pro ITI)
Spolufinancování:
5%
Do ITI výzvy (koordinována Magistrátem města Ústí nad Labem) připravovány tyto projekty: Nanotech—
prof. Michna, FVTM, Smart—prof. Jílková, univerzitní, UniQSurf— doc. Kormunda, PřF. Předpokládá se využití
Asistenčních voucherů—dotace na přípravu projektů z projektu Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj.
Dle specifických pravidel smí UJEP předložit maximálně 5 projektů do každé výzvy.
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V rámci OP VVV jsou plánovány / očekávány výzvy, kde předpokládáme zapojení 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: září 2017
Alokace na výzvu:
760 mil. Kč
Spolufinancování:
5%
UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce. Jeden projekt je vždy koncipován na podporu jednoho výzkumného
pracovníka.
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Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (plus vyčleněná alokace pro ITI)
Číslo výzvy:
02_16_026 (02_17_049)
Specifikace:
PO1, IP 1, SC 2
Zahájení příjmu žádostí o podporu: duben 2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: červenec 2017
Alokace na výzvu:
2 000 mil. Kč
Spolufinancování:
5%
Do ITI výzvy připravován projekt na FŽP: CACTU— I , doc. Kuráň. Počet žádostí za UJEP mimo ITI není omezen.
Budování kapacit pro rozvoj škol II
Číslo výzvy:
02_16_032
Specifikace:
PO3, IP1, SC1,2,3,5
Zahájení příjmu žádostí o podporu: červen 2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: červenec 2017
Alokace na výzvu:
400 mil. Kč
Spolufinancování:
5%
Podporované vzdělávání: 1.Formativní hodnocení, 2. Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol, 3. Rozvoj KK - propojení formálního a neformálního vzdělávání, 4. Jazykové vzdělávání – tvorba a pilotáž kurzů, 5. Podpora
malotřídních škol.
Podporovány budou projekty koncepční. Bude se jednat o takové projekty, jejichž výstupy se budou zejména moci
využít do vlny šablon pro MŠ, ZŠ a SŠ cca v roce 2020.

Žádné další výzvy, kde by UJEP mohla figurovat jako žadatel / příjemce, nejsou v aktuálním harmonogramu výzev na
rok 2017 plánovány.
Výzva Celoživotní vzdělávání odložena na neurčito, nejsou vyjasněny záležitosti veřejné podpory. Výzva Jazykové
vzdělávání, cílená na pedagogické pracovníky, nebude nakonec vyhlašována samostatně, aktivity budou integrovány do výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II, jejíž vyhlášení je plánováno na červen 2017.
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:
Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost
Číslo výzvy:
03_16_132
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 3. 2017, již překročena alokace
Výše celkových způsobilých výdajů: 1,5 —6 mil. Kč
Spolufinancování:
5%
Více informací na: https://www.esfcr.cz/vyzva-132-opz
Podpora zaměstnanosti cílových skupin
Číslo výzvy:
03_16_068
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017
Výše celkových způsobilých výdajů: 1—6 mil. Kč
Spolufinancování:
5%
Více informací na: https://www.esfcr.cz/vyzva-068-opz

V rámci OPZ jsou v roce 2017 plánovány tyto výzvy potenciálně vhodné pro UJEP:
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Využití technologických inovací v oblasti zaměstnanosti, sociální integrace a veřejné správy
Číslo výzvy:
03_16_125
Plánované vyhlášení—ukončení:
2/2017—5/2017
Využití/aplikace technologických řešení v oblasti sociální integrace a zaměstnanosti, zejména při kompenzování konkrétních handicapů u znevýhodněných cílových skupin.
Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
Číslo výzvy:
03_17_071
Plánované vyhlášení—ukončení:
4/2017— 6/2017
Zavádění komplexních programů, zavádění nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce, přenos dobré
praxe, podpora pilotních projektů, opatření k zefektivňování procesů v sociálních službách, rozvoj strategického řízení a managementu, vzdělávání v sociální oblasti.
Podpora podnikání mimo Prahu
Číslo výzvy:
03_16_056
Plánované vyhlášení—ukončení:
6/2017—5/2018
Podpora zaměstnanosti žen ohrožených na trhu práce a mužů v obdobné situaci.
Sociální inovace
Číslo výzvy:
03_17_082
Plánované vyhlášení—ukončení:
7/2017—12/2017
Testování a šíření nových řešení sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné
správy.
Výzva na podporu zaměstnanosti vybraných cílových skupin IP1.1
Číslo výzvy:
03_17_075
Plánované vyhlášení—ukončení:
9/2017—11/2017
Poradenská a informační činnost, bilanční a pracovní diagnostika, rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí,
pracovních návyků, vytváření pracovních míst, motivační aktivity atd.
Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů
Číslo výzvy:
03_17_130
Plánované vyhlášení—ukončení:
4/2017—12/2018
Zavádění opatření na podporu rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života, která vzešla z výstupů provedeného genderového auditu.
Aktuální harmonogram výzev OPZ zde: https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz
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Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost—OP PIK
V rámci OP PIK jsou aktuálně otevřeny tyto výzvy/programy:
Služby infrastruktury
Cílem je zkvalitnění služeb podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi veřejným a podnikovým sektorem.
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 4. 2017
Výše dotace:
1—30 mil. Kč bez stavebních prací, 5—150 mil. Kč vč. stavebních prací
Spolufinancování:
25 %
UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce.
Více informací na:
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-iii/
Aplikace
Cílem je podpora realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 4. 2017
Výše dotace:
1— 100 mil. Kč, podíl podnikatelských subjektů musí být min. 50 %
Spolufinancování:
30 %
UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce.
Více informací na: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/aplikace/aplikace-vyzva-iii/

crps@rt.ujep.cz

V rámci OP PIK jsou v roce 2017 plánovány tyto výzvy potenciálně vhodné pro UJEP:
Program Proof of Concept
Cílem programu je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, jenž mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. V projektech budou podporovány jak činnosti související s technickým ověřením aplikovatelnosti výzkumných výsledků, tak činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry. Výsledkem projektu bude studie
proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro možné další pokračování projektu.
Vyhlášení programu se předpokládá v první polovině roku 2017. Výše dotace zatím není známa.
Více informací na: http://www.oppik.cz/dotacni-programy/projekty-proof-of-concept

Informujeme

projekty.ujep.cz

Doména projekty.ujep.cz je trvale přesměrována na stránky CRPS v rámci nového webu UJEP. Naleznete zde
potřebné údaje k plánovaným i vyhlášeným výzvám, informace o schválených / realizovaných projektech a
další relevantní informace.
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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