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Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Co je cílem těchto výzev? Jaké jsou oprávněné aktivity?

Jaká je výše finanční podpory?

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Kdo může o dotaci požádat?

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

Jak a kdy si zažádat?

Cílem výzev je podpora specifických potřeb strukturál-
ně postižených regionů v rámci naplňování Strategic-
kého rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje a v rámci 
naplňování opatření Souhrnného akčního plánu Strate-
gie restrukturalizace těchto krajů.

Povinnou aktivitou je pro obě výzvy řízení projektu.

Povinně volitelné aktivity ESF výzvy pro vysoké školy – 
Strukturálně postižené regiony mohou být realizovány průřezo-
vě napříč specifickými cíli 1, 2 a 4 prioritní osy 2. Žadatelé si 
volí minimálně jednu ze 6 povinně volitelných aktivit po-
psaných ve výzvě. Žadatelé mohou vybírat také 2 volitelné 
aktivity. 

Zaměřit se mohou například na:

• zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy,
• podporu tvorby studijních programů, které jsou poptávány 

na trhu práce,
• prohlubování internacionalizace studia,
• zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb,
• rozvoj akademických i neakademických pracovníků, 
• podporu studentů se specifickými potřebami,
• tvorbu systémů vnitřního zajišťování kvality a provádění 

vnějších hodnocení pro zlepšení kvality VŠ.

U ERDF výzvy pro vysoké školy – Strukturálně postižené 
regiony, která slouží jako investiční doplnění ESF výzvy, 
žadatelé volí minimálně jednu ze 3 povinně volitelných 
aktivit popsaných ve výzvě.

Podpora může směřovat například na:

• rekonstrukce a modernizace prostor pro studium, 
• nákup přístrojového vybavení,
• investiční podporu aktivit zaměřených na žáky se 

specifickými potřebami,
• pořízení, vytvoření či zpřístupnění elektronických 

informačních zdrojů, 
• výstavbu nových budov (pouze za zvláštních podmínek).

Např. studenti vysokých škol, žáci středních škol a zájemci 
o studium na vysoké škole, akademičtí a ostatní pracovníci 
vysokých škol.

Alokace ESF výzvy pro vysoké školy  
– Strukturálně postižené regiony: 600 000 000 Kč 

(300 000 000 Kč pro projekty s dopadem do Moravskoslezského 
kraje, 300 000 000 Kč pro projekty s dopadem do Ústeckého  
a/nebo Karlovarského kraje)

Alokace ERDF výzvy pro vysoké školy  
– Strukturálně postižené regiony: 1 600 000 000 Kč 

(800 000 000 Kč pro projekty s dopadem do Moravskoslezského 
kraje, 800 000 000 Kč pro projekty s dopadem do Ústeckého  
a/nebo Karlovarského kraje)

Minimální výše výdajů: 1 500 000 Kč

Maximální výše výdajů u projektů ESF výzvy pro vysoké 
školy – Strukturálně postižené regiony: 300 000 000 Kč

Maximální výše výdajů u projektů ERDF výzvy pro vysoké 
školy – Strukturálně postižené regiony: 800 000 000 Kč

V případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše 
podpory 200 000 EUR.

Veřejné, státní i soukromé vysoké školy, které působí nebo 
plánují působit ve strukturálně postižených regionech  
a splňují podmínky dané Pravidly pro žadatele a příjemce.

Výzvy byly vyhlášeny dne 14. 2. 2018. 
Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ 
(https://mseu.mssf.cz) v termínu od 14. 2. 2018 od 10:00 hod. 
do 29. 6. 2018 do 14:00 hod. 
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