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Příloha č. 12:
Teze zacílení podpory
Výzva č. 1.4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách
spojenou s výzkumem

1. Základní východiska pro zacílení podpory
Základním cílem prioritní osy 4 OP VaVpI je podpora projektů, které zajistí rozvoj kvalitní
infrastruktury vysokých škol prostřednictvím investic nezbytných pro nutný kvalitativní a
kvantitativní nárůst v nabídce lidských zdrojů a představují investice do zlepšení
vysokoškolské infrastruktury nezbytné pro zkvalitnění výchovy a vzdělávání lidských
zdrojů pro výzkum a inovace, zejména budoucích výzkumných pracovníků. Současně
má prioritní osa za cíl zajistit motivační a selektivní investiční podporu pro reformní snahy
vysokých škol, a to zejména v souvislosti s realizací reformních kroků obsaţených
především v Reformě systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR,1 popřípadě v jiných
strategických a koncepčních dokumentech (zejm. OECD Country Note Czech Republic, Bílá
kniha terciárního vzdělávání2).
Prioritní osa 4 (dále jen PO 4) OP VaVpI tak má za cíl přispět k odstranění infrastrukturního
deficitu vysokých škol v regionech Konvergence.
Nastavení systému podpory vychází z následujících základních premis:
- Všechny vysoké školy, které se podílejí na výchově budoucích výzkumných
pracovníků (tj. mají akreditovaný vzdělávací program pro doktorské studenty), trpí
deficitem v oblasti vzdělávací infrastruktury. Tento deficit se však projevuje
nerovnoměrně s ohledem na odlišné potřeby a nákladnost jednotlivých studijních oborů,
jakoţ i na nerovnoměrné rozloţení investic v uplynulých letech a s tím související
nerovnoměrnosti, které existují v materiálně technickém vybavení jednotlivých vysokých
škol, resp. jejich fakult.
- O konkrétní míře infrastrukturního deficitu jednotlivých vysokých škol a tím spíše
jednotlivých fakult, existují v tuto chvíli pouze velmi neúplné a obtížně souměřitelné
údaje. A to přesto, ţe existují investiční plány jednotlivých vysokých škol, které však
odráţejí více deklarovanou poptávku po investicích neţ objektivní potřebu danou
materiálním opotřebením a kapacitními omezeními.
- Investice do vzdělávací infrastruktury nezbytné pro výchovu budoucích
výzkumníků (zejména PhD. studentů) jsou nákladnější neţ investice do infrastruktury
nezbytné pro vzdělávání na úrovni bakalářského a magisterského stupně. Z toho důvodu
se podpora v rámci PO 4 soustředí primárně na odstraňování infrastrukturního deficitu u
1
2

viz http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495405
viz http://www.msmt.cz/bila-kniha
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výzkumně zaměřených škol a jejich součástí, resp. na podporu projektů, které reagují na
nedostatky u výzkumně zaměřených fakult.
- Není možné předpokládat další extenzivní růst vysokých škol, a to zejména
s ohledem na demografické trendy a existující podíl populace v relevantní věkové
kategorii, který vstupuje do terciárního vzdělávání. Poţadavky na skokové zvýšení
kapacit nebo plošnou modernizaci kapacit terciárního vzdělávání obecně nebudou
reflektovány, byť v jednotlivých případech mohou být opodstatněné s ohledem na
dlouhodobě neřešený neuspokojivý stav konkrétní vysoké školy, nebo s ohledem na
potřebu racionalizace vyuţití existující infrastruktury.
- Z uvedeného vyplývá, ţe další zkvalitňování vzdělávací infrastruktury a materiálního
zabezpečení pro vzdělávání spojené s výzkumem by nemělo být plošné, nýbrţ
diferencované, a to jak mezi jednotlivými vysokými školami, tak uvnitř nich. Diferenciace
by měla odráţet strategické záměry jednotlivých vysokých škol, a to nejen strategii
dalších investic (tj. nikoliv pouze rozhodnutí o přednostní investiční podpoře jedné fakulty
před ostatními na základě větší materiální nouze), ale zejména dlouhodobou strategii
dalšího směrování výzkumné a vzdělávací činnosti konkrétní VŠ a jejích jednotlivých
fakult. Součástí diferenciace by měla být strategická úvaha o dalším zaměření a moţném
odlišení mezi fakultami primárně výzkumně zaměřenými a fakultami zaměřenými
primárně na vzdělávací činnost. Ani u jedné skupiny by se v ţádném případě nemělo
jednat o pejorativní označení, ve všech případech se bude jednat o kontinuální škálu
výzkumně vzdělávacích fakult s větším či menším důrazem na jeden či druhý aspekt. Jak
v případě výzkumné orientace, tak v případě vzdělávací orientace přitom bude nutné
klást důraz na kvalitu výzkumu, resp. vzdělávacího procesu, a také na relevanci
dosahovaných výsledků s ohledem na charakter zaměření převaţující činnosti.
- Zdroje jsou a vţdy budou omezené a je proto nutné – v zájmu předcházení
nadměrného objemu zmařených investic spojených s přípravou neúspěšných projektů –
prioritizovat investiční potřeby, a to nikoliv z centrální úrovně MŠMT, nýbrţ na úrovni
vedení jednotlivých vysokých škol. Kaţdá jednotlivá škola se můţe sama rozhodnout, ve
kterých oborech cítí největší infrastrukturní deficit a současně kde předpokládá, ţe budou
mít investice největší návratnost v podobě zvýšení atraktivity studia na dané fakultě či
vysokoškolském ústavu a v posílení výzkumného potenciálu dané součásti vysoké školy.
Tato rozhodnutí nejsou snadná, nicméně v souladu s reformními snahami o posílení
řídící autonomie vysokých škol a posílení jejich odpovědnosti za vlastní rozvoj je na
místě posílit pravomoc vedení vysokých škol při přijímání strategických rozhodnutí.
Projekty proto budou vycházet z předloţené komplexní investiční strategie školy
(infrastruktura), jejíţ součástí je i uvedení cílového stavu. Investiční strategie bude
vycházet ze stávající situace a bude odráţet odůvodněné potřeby školy a jednotlivých
fakult a součástí. Zároveň bude obsahovat i plán realizace jednotlivých projektů. Vedení
vysokých škol bude v následujícím kroku identifikovat projekty, které povaţuje za
významné pro další strategické zaměření školy, a které současně naplní základní
poţadavky PO 4 OP VaVpI (rozvoj infrastruktury pro přípravu studentů, zejména
z hlediska jejich připravenosti pro výzkum a vývoj).
- MŠMT jako Řídící orgán OP VaVpI s ohledem na výše uvedené skutečnosti vytvoří
rámcová pravidla pro přidělení podpory jednotlivým vysokým školám na realizaci
projektů, které si daná vysoká škola zvolí na základě svých priorit. Rámcová pravidla
mají formu finančních limitů pro jednotlivé vysoké školy (resp. fakulty v případě
mimopraţských fakult vysokých škol se sídlem v Praze), které splňují základní
kvalifikační předpoklady. Tyto limity nemohou být překročeny, v rámci nich však má daná
Neřízená kopie

Účinnost od 1. 6. 2011

Číslo verze 1.1

Strana 3/6

vysoká škola moţnost volit volně své priority. Stanovení limitů má za cíl zajistit povinnost
strategického rozhodnutí na úrovni jednotlivých vysokých škol; minimalizovat riziko
nadměrného objemu zmařených investic spojených s přípravou projektů, které nebude
moţné podpořit pro nedostatek finančních zdrojů; a rovněţ dát větší míru jistoty
jednotlivým vysokým školám při plánování investic nutných pro podporu strategických
záměrů. Stanovení limitů nicméně neznamená odstranění prvku soutěţe mezi projekty.
Projekty předkládané do PO 4 budou hodnoceny a vybírány na základě výběrových
kritérií, která budou odráţet hlavní cíle PO 4. Současně součet limitů pro jednotlivé
vysoké školy bude nastaven tak, aby byl zajištěn přiměřený převis poptávky nad
nabídkou finančních zdrojů a tím i princip soutěţe. S ohledem na nastavení cílů PO 4
jsou pro stanovení limitů použity tři základní parametry: nákladnost vzdělávací
činnost v přepočtu přes normativní počet studentů, kvalita výzkumné činnosti
poměřovaná výsledky výzkumu a vývoje, a podíl dané školy na celorepublikovém
doktorském studiu měřeném počty studentů.

2. Základní kvalifikace žadatelů
Ţadatel musí splnit následující základní kvalifikační předpoklady, aby pro něj mohl být
nastaven finanční limit a aby mohl být povaţován za ţadatele způsobilého:
- Musí se jednat o VŠ, které připravují studenty doktorského stupně (tj. mají
akreditovaný doktorský studijní program v dané oblasti, na dané fakultě).
- Musí se jednat o VŠ, které realizují výzkum a vývoj a vykazují jasné a poměřitelné
výsledky.
- Musí se jednat o školy, resp. fakulty, které mají sídlo ve způsobilém regionu (tj.
sídlo rektorátu a/nebo děkanátu v regionu Konvergence), zároveň zde disponují
infrastrukturní základnou, kterou vyuţívají pro své činnosti a plánují tyto kapacit dále
zkvalitnit.
- Projekty musí vycházet ze strategické rozvahy a plánu, které budou povinně
přílohou projektové ţádosti. Projekty musí mít logickou vazbu na premisy zformulované
v Reformě systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR a v Bílé knize terciárního
vzdělávání, a to zejména u následujících okruhů aktivit, které jsou klíčové pro zvýšení
kvality a relevance výzkumu a vzdělávání na vysokých školách (v uvedeném pořadí
důleţitosti):
o Spolupráce s praxí, zvyšování relevance vzdělání a uplatnitelnosti
absolventů, včetně zapojení odborníků z praxe do výuky, stáţí studentů u
potenciálních zaměstnavatelů, inovací studijních programů v souladu
s poţadavky znalostní ekonomiky a trhu práce, spolupráce s uţivateli
výsledků VaV, podporou podnikavosti u studentů, propojování vzdělávání
studentů s jejich vlastní výzkumnou a inovační činností.
o Zkvalitňování vnitřního řízení VŠ, včetně opatření k profesionalizaci řízení
VŠ, zavádění principů strategického plánování a řízení, posilování „třetí role“
VŠ (větší zapojování do regionálního rozvoje, zlepšování řízení v otázkách
spolupráce s aplikační sférou, správy a vyuţití duševního vlastnictví),
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zkvalitňování personální politiky a personální práce, včetně zavádění jasných
pravidel pro kariérní růst atp.
o Spolupráce se zahraničím, včetně zapojení odborníků ze zahraničí do
výuky, stáţe studentů v zahraničí, zvyšování podílu PhD. studentů ze
zahraničí, podílu výzkumníků ze zahraničí, resp. výzkumníků, kteří získali
akademické hodnosti v kvalitních výzkumných a vzdělávacích institucích v
zahraničí.
o Aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání, nabídka kurzů a zájem o
nabízené kurzy, zvyšování počtu absolventů.
V případě projektů veřejných vysokých škol musí být projekty v souladu s jiţ
realizovanými investicemi bez ohledu na zdroje jejich krytí a ve vazbě na stávající
investiční plány dané VŠ kryté prostřednictvím státního rozpočtu, kapitola MŠMT,
případně kryté z jiných zdrojů.

3. Základní parametry a omezení výzvy
- Typ výzvy: kontinuální výzva. To umoţní průběţné podávání projektů, průběţné
hodnocení a rychlý rozběh realizace projektů. Současně posílí prvek soutěţe s ohledem
na rychlost při podání projektů, coţ je v souladu s poţadavkem zrychlení čerpání
prostředků v souvislosti s hospodářskou krizí.
-

Plánovaný objem výzvy: 10 mld. Kč

- Omezení limitem na ţadatele: horní limity stanovují maximální moţný nárok na
dotaci vyjádřený v Kč, o který mohou potenciální ţadatelé usilovat prostřednictvím
předloţených projektů. Částka v Kč nevyjadřuje nárok na vyčíslené prostředky, nýbrţ
maximální hodnotu dotace, o kterou se jednotliví ţadatelé mohou prostřednictvím
projektů ucházet a kterou nemohou překročit.
- Omezení velikosti projektu: od min. 50 mil. (způsobilých výdajů) do 1,19 mld. Kč
(celkové náklady). Celkové náklady projektu nesmí v ţádném případě přesáhnout
ekvivalent 50 milionů EUR v Kč dle platného kurzového přepočtu v souladu s Pokynem
MF ČR pro pouţití směnného kurzu pro aplikaci čl. 39 Obecného nařízení a pro
sledování čerpání alokací operačních programů s velkými projekty.
- Spolufinancování projektů ve výši 15 % je hrazeno z národních veřejných zdrojů.
Tyto prostředky nebudou kryty z programového financování.
- Omezení počtu projektů: maximálně 5 projektů na ţadatele, ale vţdy v rámci
stanoveného limitu dotace.
- Vyloučené aktivity: nepodporuje se infrastruktura nesouvisející primárně se
vzděláváním a výchovou budoucích výzkumníků (sportoviště, zařízení pro volnočasové
aktivity, ubytovací kapacity pro studenty, menzy).
- Omezení nové výstavby: výstavba nových kapacit, s ohledem na demografické
trendy, bude podporována pouze v náleţitě zdůvodněných případech (na základě
podrobné analýzy, která prokáţe stávající kapacitní nedostatečnost - pasportizace,
komplexní investiční strategie školy atd. - nebo prokazatelnou efektivnost realizace
nových kapacit).
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- Energetická náročnost: podpořené projekty musí řešit i energetickou náročnost
budov provozovaných vysokými školami. Tomuto aspektu je přiřazena velká váha
v hodnocení, ignorování tohoto aspektu tak projekty výrazně znevýhodní v soutěţi.
- Omezení na výzkumné přístroje a zařízení: podporovány budou primárně investice
nezbytné pro vzdělávání související s výzkumem, pouze omezeně bude moţné podpořit
investice do výzkumných přístrojů a zařízení (k tomu jsou určeny prioritní osy 1 a 2). Na
tento typ nákladů je proto stanoven procentní limit.
- Striktní horní limit rozpočtu projektu: není moţné počítat s tím, ţe by se rozpočty
projektů jiţ podaných a schválených v průběhu realizace navyšovaly, jak se stalo
„zvykem“ u investic financovaných z národních zdrojů. Nárůst je moţný pouze ve
výjimečných případech a to do výše 10 % celkových nákladů. V takovém případě je
ţadatel povinen navýšení hradit plně z vlastních zdrojů.
- Zvýhodnění: zvýhodněny budou projekty, které prokáţí synergie s relevantními
projekty předkládanými, nebo jiţ realizovanými, s podporou z OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
- Poţadavek stavebně technické připravenosti: v případech, které to vyţadují, musí
mít ţadatel při podání ţádosti platné územní rozhodnutí3, resp. doklady stvrzující, ţe
územní rozhodnutí není pro realizaci projektu nutné.

3

Případně dokument, který toto územní rozhodnutí nahrazuje (veřejnoprávní smlouva, výsledek spojeného územního a
stavebního řízení apod.).
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