Indikativní plán výzev na rok 2015 v rámci OP VaVpI
Vzhledem ke sníženému automatickému zrušení závazku v roce 2014 (tzv. decommitment),
procesu fázování vybraných velkých projektů a predikovanému nedočerpání se rozhodl
Řídicí orgán OP VaVpI využít disponibilní alokaci na podporu rozvoje výzkumné
infrastruktury a podporu popularizace vědy.
Jedná se o vyhlášení těchto níže uvedených výzev, v rámci kterých je možné podpořit
projekty v omezeném časovém období do konce roku 2015:
Výzva č. 3.2 - „Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center“ k předkládání
projektů v rámci prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1 Rozvoj výzkumných kapacit VaV
center
Hlavním cílem výzvy je posílit pozitivní dopady realizace projektů OP VaVpI v regionech
Konvergence podporou rozvoje kvalitně vybavených aplikačně zaměřených pracovišť VaV.
Prostřednictvím specifických cílů výzvy budou podpořeny nestavební investice v oblasti
přístrojového, technologického a informačního vybavení jednotlivých výzkumných center.
Podpora je konkrétně zaměřena na pořízení a rozšíření přístrojového, strojového,
laboratorního a informačního vybavení (vč. samostatného informačního vybavení, které
slouží k realizaci aktivit VaV).
Příjemcem podpory v rámci výzvy 3.2 může být pouze příjemce nebo partner projektu již
dříve podpořeného v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI.
Termín vyhlášení výzvy: 15. 5. 2015
Příjem projektových žádostí: od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015
Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 400 mil. Kč
Výzva č. 9.3 – „Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech
popularizace, propagace a medializace vědy a techniky“ k předkládání projektů
v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích
VaV.
Hlavním cílem výzvy je zvýšení atraktivity a rozvoje vzdělávací infrastruktury stávajících
center popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, konkrétně tedy stávajících
„Science Learning Center“ a „Návštěvnických center“.
Specifických cílů výzvy (rozšíření nebo upgrade expozic, modernizace či rozšíření
vzdělávací infrastruktury, zatraktivnění center popularizace a vědy a výzkumu jako takových
co nejširšímu počtu zájemců) bude dosaženo prostřednictvím investic do materiálního
a technického zabezpečení (přístroje, exponáty, pomůcky, zařízení) a investic do
nehmotného zabezpečení (licence, software, know how).

Příjemci podpory mohou být stejní žadatelé, kteří byli podpořeni v rámci prioritní osy 3, OP
VaVpI, výzvou 1.3.
Termín vyhlášení výzvy: 15. 5. 2015
Příjem projektových žádostí: od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015
Plánovaná alokace pro výzvu je 200 mil. Kč
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