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V RE:STARTU ZÍSKALA UJEP BEZMÁLA 850 MILIONŮ KORUN  
 
Komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy všeobecně 
známé pod názvem RE:START rozhodla o poskytnutí 850 milionů korun 
Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Finance rozdělované díky 
operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) do strukturálně 
postižených regionů znamenají pro UJEP jedinečnou možnost rozvoje. 
 
Hodnotící komisi byly dne 19. 9. 2018 předloženy projekty, které ústecká 
univerzita intenzivně připravovala půl roku do výzev č. 02_18_058 (ESF výzva pro 
vysoké školy – Strukturálně postižené regiony) a 02_18_059 (ERDF výzva pro 
vysoké školy – Strukturálně postižené regiony) v prioritní ose 2 OP VVV.  
 
„RE:START byla pro nás obrovská výzva a bylo nutné ji co nejúčelněji využít. 
Jsem velmi rád, že si MŠMT pod stávajícím vedením uvědomuje specifika našeho 
regionu. Dobře jsme se připravili a odvedli kus práce. Z výsledku mám nesmírnou 
radost,“ říká rektor doc. Martin Balej. 
 
UJEP připravila do RE:STARTu 1 neinvestiční a 2 investiční projekty: 
- U21*-Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech 
- U21-Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy 
- U21-Výstavba výukových prostor pro FUD 
(*U21 = Univerzita 21. století) 

 
Tyto projekty se zaměřují na současné rozvojové priority UJEP. „Dvěma velkými 
projekty jsou výstavba nového objektu fakulty zdravotnických studií v areálu 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a dostavba fakulty strojního inženýrství 
v našem univerzitním kampusu. Třetí, objemově menší projekt, směřuje do 
podpory naší umělecké fakulty rekonstrukcí Domu umění, který vznikl v prostorách 
bývalé menzy na Klíši,“ upřesňuje rektor. 
 
Celková částka, kterou hodnotící komise ústecké univerzitě na její rozvoj 
v Ústeckém kraji přisoudila, činí 849 134 367 Kč. Tyto finance bude muset UJEP 
vyčerpat do 31. 12. 2021. 
 
O finanční podporu v Ústeckém a Karlovarském kraji se v rámci dané výzvy 
ucházely ještě České vysoké učení technické v Praze (získalo 21 813 631 Kč)  
a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (získala 15 654 711 Kč). 
 
„Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům rektorátu a fakult za přípravu těchto 
úspěšných projektů. Jejich práce si cením, protože přinesla UJEP do budoucna 
možnosti rozvoje, na které by nemohla bez RE:STARTu možná ani pomyslet,“ 
uzavírá Martin Balej.     
 
Díky úspěchu UJEP v RE:STARTu bude ústecká univerzita aktivně přispívat ke 
snižování sociálních a ekonomických aspektů vyloučeného regionu rozvojem 
lidských zdrojů, v klíčových oblastech průmyslově zaměřeného regionu,  
a všeobecných potřeb každé občana Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví. 
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