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    Oddělení pro strategii a rozvoj  

 
Porada Oddělení pro strategii a rozvoj ke spuštění Operačního programu 

Věda a výzkum pro inovace (OP VaVpI) 
 
Datum jednání: 10. 12. 2008 
Účastníci jednání: Mgr. Póč, Ing. Slezák, PhDr. Nekuda, M. Smutný 
Místo jednání: ESF MU, Oddělení pro strategii a rozvoj 
 
Závěry jednání: 

1) Mgr. Póč představil účastníkům finální verzi Operačního programu Věda a výzkum pro 
inovace, který byl oficiálně představen odborné veřejnosti na konferenci MŠMT ČR 
v Ostravě dne 8.12.2008. 

2) Na základě předchozích jednání s tajemníkem fakulty Ing. Křivánkem a PhDr. Nekudou byl 
všemi zúčastněnými prodiskutován dřívější záměr ESF MU týkající se potencionálních 
možností využití tohoto operačního programu pro investiční aktivity fakulty. Vzhledem 
k jednáním vedení fakulty z uplynulých měsíců, s jejichž obsahem seznámil přítomné Ing. 
Slezák, byla konstatována možnost využití OP VaVpI pouze k projektu modernizace 
knihovny ESF MU. Tento projektový záměr bude zaměřen na zkvalitnění zázemí pro 
realizaci vědeckovýzkumných aktivit na fakultě, včetně zkvalitnění doktorského studia.  

3) Zúčastnění se shodli na možnosti vhodně propojit tento projektový záměr s dalšími, které 
již fakulta podala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
oblast podpory 2.2 – např. projekt na inovace doktorských studijních programů. Rovněž 
by bylo vhodné kontaktovat prof. Slaného s nabídkou, že prostory bude moci plně 
využívat pro aktivity i Centrum pro výzkum konkurenční schopnosti české ekonomiky. ESF 
tak má unikátní možnost generovat synergické efekty v rámci tohoto projektu a je větší 
šance na úspěch projektu u hodnotitelů.  

4) Projekt „Modernizace knihovny“ bude vycházet z již zpracované předběžné 
architektonické studie zadané Ing. Křivánkem. Do přípravy projektu budou zapojeni i 
pracovníci CIKT ESF MU – realizace vybavení modernizované knihovny. 

5) Mgr. Póč bude o záměru ESF MU informovat vedoucí Odboru projektové podpory RMU Ing. 
Šebelovou a zjistí, zda a do jaké míry může ESF MU počítat i s finanční podporou ze 
strany RMU při přípravě projektové dokumentace – v rámci rozvojového projektu MŠMT ČR 
„Podpora přípravy projektů do Operačních programů a rozvoj systému koordinované 
projektové podpory na MU“. Vzhledem k informací z RMU bude závěr znám do konce 
ledna 2009.  

6) Na základě zjištěných poznatků o případné přímé podpoře ze strany RMU, budou v únoru 
2009 zahájeny práce na zpracování projektové žádosti. S tím souvisí zabezpečení 
zpracování projektové dokumentace a rozpočtu díla. Na základě informací Mgr. Póče 
bude projektová žádost podána do OP VaVpI, oblast podpory 4.1 ve třetím kvartálu roku 
2009. V případě schválení projektu ze strany řídícího orgánu, bude možné zahájit 
realizaci investice v polovině roku 2010.  

 
 

Zapsal: Mgr. Bc. David Póč 
 10. 12. 2008 
Rozdělovník: přítomni jednání, členové vedení fakulty, ved. CIKT     

           
 


