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4.8. Vazba IPRM na související opera ční programy 

 

Aktivita 2.1.2 
Název aktivity Zvyšování kvality a nabídky vzd ělávání 
Číslo specifického cíle  2 

Vazba na prioritní oblast 

Přitažlivá m ěsta 
d) zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb 
Ekonomický rozvoj 
f) podpora vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost 
g) zvyšování kvality pracovní síly 

Financující OP 
Operační program Vzd ělávání pro 
konkurenceschopnost 
Operační program Lidské zdroje  

Cíle aktivity 
Zvýšit vzd ělanost d ětí a mládeže jako potenciál do 
budoucnosti p ři uplat ňování se v dalším studiu a na 
trhu práce.  

Popis aktivity 

Aktivita se zaměřuje na vytváření moderního a funkčního 
zázemí pro vzdělávací instituce podporou tvorby a 
rozšíření vzdělávacích programů. 
Obsahem v rámci realizace projektů bude řešit zajištění 
rozšíření výuky nových netradičních předmětů, mohou 
vzniknout i nové programy, kurzy i pro výuku osob v rámci 
celoživotního vzdělávání nebo rekvalifikace. Možnosti 
tvorby nových výukových programů umožní zlepšit 
nabídku vzdělávacích programů a zvýší atraktivnost škol. 

Popis, jakým zp ůsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti 
IPRM 

Měkké projekty na vzdělávací aktivity budou moci získat 
bodové zvýhodnění v porovnání s konkurencí dalších 
předkládaných projektů, a zvýší se tedy pravděpodobnost 
úspěchu získání prostředků. Tato příležitost může zvýšit 
vzdělanostní a znalostní potenciál obyvatel města 
a motivovat lidi k životu právě v Olomouci.  
Naplnění cíle bude zajištěno realizací projektů v rámci níže 
zmíněných aktivit. Aktivita bude zajišťovat část cíle 
zaměřenou na rozvoj vzdělanosti. Cíl bude naplněn 
pomocí kvalitních podmínek pro rozvíjení znalostí 
a dovedností žáků a studentů na všech stupních vzdělání 
prostřednictvím moderního a funkčního zázemí. Zvyšování 
znalostí, odborností a zkušeností všech věkových kategorií 
všech oborů je nezbytné za účelem generování silného 
znalostního potenciálu pro rozvoj ekonomiky města 
i regionu. S tím souvisí důležitý prvek - podporou 
konkurenceschopností jedinců, je zároveň řešena otázka 
boj proti nezaměstnanosti. 
V rámci cíle by mělo dojít k neutralizaci následujících 
slabých stránek a hrozeb:  
• Neschopnost pružně reagovat na potřeby trhu práce 

v oblasti vzdělávání 
• Vysoká koncentrace vysokoškolsky vzdělaných osob 

humanitního směru vzhledem k pracovní nabídce 
• Nedostatek atraktivní nabídky pro trávení volného času 

dětí a mládeže 
• Rostoucí míra kriminality 
• Nedostatek moderních metod ve vyučování 
• Nízká počítačová gramotnost starších obyvatel 
V rámci cíle by mělo dojít ke změně slabé stránky na 
silnou zejména u následujících slabých stránek:  
• Místní univerzity nabízí velmi málo technicky 
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zaměřených oborů 
• Nedostatečné kapacity MŠ a ZŠ v (nově vzniklých 

rezidenčních částech města) 

Popis výchozího stavu 

Aktivita řeší zejména slabé stránky a hrozby, které 
konstatují současný stav vzdělanostní nabídky.  
• Místní univerzity nabízí velmi málo technicky 

zaměřených oborů 
• Neschopnost pružně reagovat na potřeby trhu práce 

v oblasti vzdělávání 
• Vysoká koncentrace vysokoškolsky vzdělaných osob 

humanitního směru vzhledem k pracovní nabídce 
• Rostoucí míra kriminality 
• Nedostatek moderních metod ve vyučování 
• Nízká počítačová gramotnost starších obyvatel 
 
Aktivita řeší rozvíjení silných stránek a příležitostí na 
základě, kterých bylo téma vymezeno: 
• Vysoký podíl zaměstnaných ve službách 
• Podpora specifických forem vzdělávání 
• Tradiční univerzitní město 
• Široká nabídka vzdělávacích zařízení včetně 

terciérního 

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledk ů, výstup ů a dopad ů aktivity)  

• Příprava nových vzdělávacích programů v počátečním 
vzdělávání 

• Podpora výuky cizích jazyků a ICT v počátečním 
vzdělávání 

• Vzdělávání pedagogů a zaměstnanců škol 
v počátečním vzdělávání 

• Inovace studijních programů v souladu s požadavky 
znalostní ekonomiky a potřeb trhu práce středního, 
vyššího a vysokoškolského vzdělávání 

• Rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního 
studia 

• Vzdělávání pracovníků SŠ, VŠ a institucí celoživotního 
vzdělávání 

• Vytváření a rozvoj spolupráce mezi institucemi 
terciárního vzdělávání 

• Rozvoj celoživotního vzdělávání 
• Rekvalifikace a celoživotní vzdělávání zaměstnanců 

a úředníků nejen ze školství 

Předpoklady a rizika realizace 
aktivity 

Nepřipravenost projektů – začít s přípravou projektové 
dokumentace projektů co nejdříve 
Nezískání dotace z příslušného OP – realizace projektů by 
se může oddálit při podání do další výzvy 

Vhodní p říjemci aktivity  

• Statutární město Olomouc 
• Příspěvkové organizace Statutárního města Olomouc 

a městských částí 
• Základní a mateřské školy 
• Střední školy, vysoké školy 
• Neziskové organizace v oblasti vzdělávání 
• Podnikatelské subjekty v oblasti vzdělávání 

Vliv na cílovou skupinu 

• Děti, žáci, studenti 
• Pedagogové 
• Nezaměstnaní 
• Dospělí v rámci celoživotního vzdělávání  
Zlepšení vzdělávacích možností pomůže cílové skupině se 
lépe umístit v dalším studiu a dále na trhu práce 



 Oznámení o změně v IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc č.2 
  Příloha č.2 
 

 
  

 
3 

v konkurenci s dalšími jedinci 

Předpokládané zdroje financování v % v Kč 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 0 0 
Rozpočet hrazený partnery v IPRM  0 
Dotace z rozpočtu TOP celkem 100 1 235 572 617 
Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje 1 235 572 617 
Celkové p ředpokládané výdaje 1 235 572 617 
 

Indikativní seznam projekt ů a jejich p ředpokládaná doba realizace v rámci aktivity 

Časový harmonogram 
Pořadí Název projektu Náklady 

projektu Zahájení 
činnosti 

Ukon čení 
činnosti 

1. Cesta do minulosti 11 000 000 Kč 3/2010 2/2013 

2. Mezníky - klíčové okamžiky regionální 
kulturní a historické paměti  18 000 000 Kč 9/2010 8/2013 

3. Školní portál distanční podpory 
počátečního vzdělávání 42 000 000 Kč 9/2010 8/2013 

4. Mapování významných objektů 
Olomouckého kraje 8 000 000 Kč 1/2010 12/2012 

5. Školní seznamka 6 000 000 Kč 09/2010 08/2013 
6. Quo Vadis - cesta ke vzdělání 30 000 000 Kč 11/2009 10/2012 
7. Společně 40 000 000 Kč 11/2009 10/2012 

8. Kompetentní škola - rozvojem vzdělání 
ke zvýšení konkurenceschopnosti 20 000 000 Kč 11/2009 10/2012 

9. Dejme šanci přírodě - Interaktivní výuka 
přírodovědných předmětů na ZŠ 15 000 000 Kč 01/2010 08/2011 

10. 
Rozvoj znalostního potenciálu pro další 
vzdělávání edukátorů v Olomouckém 
kraji 3 052 600 Kč 2009 2011 

11. 
Inovace ekonomických předmětů s 
důrazem na regionální aspekty 
Olomouckého kraje 7 500 000 Kč 4/2010 3/2013 

12. Kompetentní lektor jako záruka efektivní 
výuky 6 506 661 Kč 5/2010 4/2013 

13. Specializace Facility management neuvedeno 4/2010 3/2013 

14. Inovovaná koncepce studia 
kvantitativních metod pro ekonomy neuvedeno 4/2010 3/2013 

15. Centrum dalšího vzdělávání zaměstnanců 
sociálních služeb 85 000 000 Kč 3/2010 8/2012 

16. Kariérový koučink do škol 5 900 000 Kč 2/2010 1/2013 
17. Moderně a ověřeně pro děti 5 500 000 Kč 1/2010 1/2012 

18. Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky 
základních a středních škol 4 500 000 Kč 3/2010 6/2012 

19. Akademie manažerského a dalšího 
vzdělávání 20 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

20. Anatomicko-klinické výukové, tréninkové 
a edukační centrum 8 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

21. 

Archeologie pro praxi - inovace formy a 
obsahu studia archeologie v 
bakalářském stupni vysokoškolského 
vzdělání   8 500 000 Kč 7/2010 6/2013 
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22. BOTASKA - botanika s kamerou 8 000 000 Kč 7/2010 6/2012 

23. 
Centrum pro klinické doporučené 
postupy na Lékařské fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci 7 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

24. Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční 
spolupráce 4 269 464 Kč 6/2010 5/2013 

25. Cizí jazyky a internacionalizace studia na 
FTK UP 18 000 000 Kč 7/2010 6/2013 

26. 
Digitalizace obrazového archivu 
morfologických lékařských oborů LF UP 
Olomouc 8 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

27. 
E-learningová podpora mezioborové 
integrace výuky tématu vědomí na 
Univerzitě Palackého v Olomouci  9 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

28. E-learningová podpora praktické výuky 
biochemie a imunologie 11 550 000 Kč 9/2010 6/2013 

29. 
E-learningová podpora výuky 
zdravotnické informatiky pro střední 
zdravotnický personál 6 707 000 Kč 7/2010 6/2012 

30. 

E-learningové prostředí pro 
mezipředmětovou integraci výuky 
urologie do kurikula akreditovaných 
studijních programů na Lékařské fakultě 
a Fakultě zdravotnických věd Univerzity 
Palackého v Olomouci  9 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

31. Experimentální biologie: nový a 
progresivní obor studia pro nové tisíciletí 18 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

32. 
Geologická virtuální laboratoř: využití 3D 
digitalizace při výuce geologických věd - 
interaktivní atlas 16 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

33. 

Historie bez hranic. Interdisciplinarita - 
flexibilita - konkurenceschopnost. 
Zvyšování kvalifikace a kompetentnosti 
pedagogů Centra starších dějin 
Univerzity Palackého v Olomouci  9 961 000 Kč 6/2010 5/2013 

34. 

Historie pro budoucnost - budoucnost 
pro historii. Zvyšování 
konkurenceschopnosti studentů historie 
Univerzity Palackého na trhu práce v ČR 
a EU 17 767 276 Kč 6/2010 5/2013 

35. Hudební památky v aktuální společenské 
praxi 5 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

36. 

Implementace předmětu „Propedeutika 
poskytování zdravotní péče založené na 
důkazech“ s využitím ICT pro zvýšení 
kvality absolventů VŠ 8 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

37. 
Inovace a rozvoj informatických 
studijních programů na Univerzitě 
Palackého 22 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

38. Inovace a zvýšení atraktivity studia 
biofyziky 4 917 430 Kč 6/2010 5/2013 
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39. 
Inovace a zvýšení atraktivity studia 
botaniky s využitím geoinformačních 
technologií 9 230 740 Kč 6/2010 5/2013 

40. Inovace bakalářského studijního oboru 
Aplikovaná chemie 10 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

41. Inovace filologických studijních oborů v 
souladu s potřebami trhu práce 12 557 695 Kč 8/2010 7/2013 

42. Inovace kurzů akademické angličtiny pro 
humanitní obory 6 602 129 Kč 6/2010 5/2013 

43. 

Inovace matematické komponenty 
pregraduální přípravy učitelů primárních 
škol na Pedagogické fakultě UP v 
Olomouci 8 000 000 Kč 7/2010 6/2013 

44. 

Inovace oboru čínská filologie na 
Univerzitě Palackého v Olomouci se 
zaměřením na uplatnění absolventů v 
praxi 12 000 000 Kč 6/2010 4/2013 

45. 

Inovace oborů Kulturální studia a 
Mediální studia s ohledem na zvýšení 
flexibility absolventů a jejich 
zaměstnatelnosti v době nových ICT a 
rozvoj multikulturní vzdělanostní 
společnosti 7 500 000 Kč 6/2010 5/2013 

46. 

Inovace obsahu bakalářského studia 
německé filologie, vytvoření nového 
studijního modulu „němčina jako jazyk 
humanitních věd“  10 000 000 Kč 7/2010 6/2013 

47. Inovace PhD. studia pro 
biotechnologické aplikace 14 000 000 Kč 2/2010 1/2013 

48. 
Inovace povinného studijního předmětu 
pediatrie a vytvoření multimediálního 
textu pro praktickou výuku  8 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

49. 

Inovace praktické a experimentální 
výuky studentů lékařských a 
nelékařských zdravotnických oborů 
zajišťované Ústavem fyzioterapie Fakulty 
zdravotnických věd UP Olomouc 15 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

50. Inovace profesní přípravy budoucích 
učitelů chemie 3 100 000 Kč 6/2010 5/2013 

51. Inovace propedeutických disciplín pro 
studijní obory se speciální pedagogikou 7 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

52. 

Inovace předmětů biochemie a klinické 
biochemie v rámci spektra oborů 
lékařské fakulty a fakulty zdravotnických 
věd směrem k lepšímu uplatnění 
absolventů v oblasti vědy, výzkumu i 
praxe 14 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

53. 
Inovace předmětů v oblasti výzvových 
sportů v rámci studijního oboru 
Rekreologie 5 500 000 Kč 5/2010 11/2012 

54. Inovace přípravy učitelů přírodopisu a 
environmentální výchovy 8 963 088 Kč 6/2010 5/2013 

55. Inovace studia francouzštiny a 
španělštiny prostřednictvím e-learningu  9 200 000 Kč 6/2010 5/2013 
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56. 
Inovace studia Žurnalistiky s ohledem na 
krizi tradičních médií, rozvoj nových ICT 
a posilování regionálnosti 8 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

57. Inovace studijního oboru Andragogiky v 
souladu s potřebami trhu práce 6 623 537 Kč 9/2010 8/2013 

58. Inovace studijního oboru Aplikovaná 
fyzika 15 500 000 Kč 6/2010 5/2013 

59. Inovace studijního oboru 
Environmentální geologie 9 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

60. Inovace studijního oboru Judaistika 
zvyšující možnosti mezioborových studií 9 122 438 Kč 9/2010 8/2013 

61. Inovace studijního oboru Management 
ve zdravotnictví 5 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

62. Inovace studijního oboru Matematika se 
zaměřením na vzdělávání 6 000 000 Kč 6/2010 9/2012 

63. 
Inovace studijního oboru Německá 
filologie v části zaměřené na překlad a 
tlumočení 11 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

64. 

Inovace studijního programu Ochrana a 
tvorba životního prostředí v souladu s 
požadavky znalostní ekonomiky a 
potřebami trhu práce 8 864 000 Kč 6/2010 5/2013 

65. Inovace výuky cestovního ruchu 4 800 000 Kč 4/2010 3/2013 

66. 
Inovace výuky literatury spolu s 
formováním kompetencí absolventů a 
zvýšením jejich konkurenceschopnosti 8 388 477 Kč 7/2010 6/2013 

67. 

Inovace výuky ve studijních programech 
Specializace ve zdravotnictví, 
Ošetřovatelství, Porodní asistence, 
Ekonomika a řízení zdravotnictví na UP 
v Olomouci 12 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

68. 

Inovace výuky všeobecného lékařství v 
magisterském studijním programu LF UP 
v Olomouci za účelem zvyšování 
znalostí a dovedností v oblasti zaměřené 
na nemocniční informační systémy 7 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

69. 

Inovace vzdělávání v prezenčním 
magisterském studijním oboru Učitelství 
českého jazyka a literatury pro 2. stupeň 
základních škol 8 000 000 Kč 5/2010 4/2013 

70. 

Inovace vzdělávání VŠ studentů a 
akademických pracovníků v obnově 
ekologických funkcí krajiny a revitalizaci 
říčních systémů  17 500 000 Kč 6/2010 5/2013 

71. 
INSTITUT MEZINÁBOŽENSKÉHO, 
INTERKULTURNÍHO A SOCIÁLNÍHO 
DIALOGU 13 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

72. 

Integrace moderních partií fyziky a 
chemie - vzdělávací moduly pro profesní 
přípravu učitelů přírodovědných 
předmětů 7 000 000 Kč 6/2010 5/2013 
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73. 
Jazykové kurzy s podporou ICT pro 
akademické pracovníky a ostatní 
pracovníky Univerzity Palackého 5 000 000 Kč 6/2010 4/2013 

74. 

Komplexní inovace odborného 
jazykového vzdělávání a zvyšování 
jazykových a odborných kompetencí pro 
praxi (INOVA) 4 800 000 Kč 7/2010 6/2013 

75. Komplexní multimodální inovace výuky 
oboru Fyzioterapie  5 000 000 Kč 9/2010 9/2012 

76. 
Kreativní přístupy ve výuce fyziologie – 
integrované (motivační) vzdělávací 
moduly 17 230 803 Kč 6/2010 5/2013 

77. Mezifakultní systémová podpora a 
inovace distančních prvků studia 25 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

78. Mezioborová škola zaměřená na 
leadership a inovace 22 375 000 Kč 7/2010 6/2013 

79. Moderní trendy studia Imunologie 6 200 000 Kč 2/2010 1/2012 

80. 
Moderní vysokoškolská výuka ruštiny s 
podporou angličtiny a němčiny ve 
spolupráci s podnikatelskou praxí 8 500 000 Kč 6/2010 5/2013 

81. 
Modernizace studia aplikované 
matematiky na PřF Univerzity Palackého 
v Olomouci 19 969 275 Kč 6/2010 5/2013 

82. Modernizace výuky kulturní antropologie 
a sociální pedagogiky  4 519 000 Kč 6/2010 5/2013 

83. Nová média - společný prostor pro 
uměleckou tvorbu 7 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

84. Nové předměty Evropské pracovní právo 
a Zahraniční exkurze 4 531 777 Kč 9/2010 8/2013 

85. 

Nové přístupy ve vzdělávání studentů 
oboru Matematika se zaměřením na 
vzdělávání s využitím ICT technologií se 
zaměřením na dvojjazyčné studijní texty 3 500 000 Kč 6/2010 5/2011 

86. Péče o duchovní dimenzi nemocných ve 
zdravotnických zařízeních 4 500 000 Kč 6/2010 5/2013 

87. Pedagogika v praxi a umění učit: 
Zvyšování atraktivity povolání učitele 17 500 000 Kč 7/2010 6/2013 

88. Podpora atraktivnosti nového studijního 
oboru Aplikované pohybové aktivity 3 000 000 Kč 6/2010 5/2012 

89. Podpora cizojazyčného profilu výuky 
práva na PF UP 7 343 575 Kč 6/2010 5/2013 

90. Portál České Flóry - edukační moduly 
pro výuku botaniky 6 379 760 Kč 6/2010 5/2013 

91. 
Posílení manažerských kompetencí 
stávajících a potenciálních vedoucích 
pracovníků na UP Olomouc  10 050 000 Kč 6/2010 6/2013 

92. Praktické aspekty ve výuce analytické 
chemie 4 500 000 Kč 6/2010 5/2013 

93. Praktické dovednosti absolventa z praxe 
do praxe 3 000 000 Kč 4/2010 3/2013 

94. Právní vzdělání pro celý život 11 000 000 Kč 6/2010 6/2012 
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95. 
Profesní příprava učitelů přírodovědných 
oborů pro uplatnění v konkurenčním 
prostředí 15 743 020 Kč 6/2010 5/2013 

96. První pomoc - intenzivní medicína 7 000 000 Kč 9/2010 8/2013 

97. 
Přestavba studia kinantropologicých 
oborů vzhledem ke 
konkurenceschopnosti absolventů v EU  18 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

98. Příprava pro tělesnou výchovu osob s 
postižením. 8 488 433 Kč 6/2010 5/2013 

99. Realizace změn z oblasti Člověk a zdraví 
do studijních programů  FTK UP 8 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

100. 

Rozvoj diagnostických kompetencí v 
pregraduální přípravě učitelů primární a 
preprimární školy a jejich uplatnění v 
práci s dětmi se speciálními 
vzdělávacími potřebami 5 000 000 Kč 7/2010 6/2012 

101. 
Rozvoj klíčových a odborných 
kompetencí formou inovace výuky 
hudebně teoretických disciplin 5 500 000 Kč 6/2010 5/2013 

102. 

Rozvoj osobní efektivity a zvyšování 
manažerských dovedností akademických 
pracovníků Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci 5 421 340 Kč 9/2010 8/2013 

103. Rozvoj studia biologických a chemických 
disciplín na Přírodovědecké fakultě UP 13 757 806 Kč 6/2010 5/2013 

104. S praxí ze školy 15 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

105. SMART výuka cizích jazyků na 
Přírodovědecké fakultě 9 737 662 Kč 6/2010 5/2013 

106. 
Tvorba a inovace e-learningových 
studijních podpor studia speciální 
pedagogiky  23 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

107. 

Tvorba a ověření e-learningového 
prostředí pro integraci výuky 
preklinických a klinických předmětů na 
Lékařské fakultě a Fakultě 
zdravotnických věd Univerzity Palackého 
v Olomouci 9 800 000 Kč 6/2010 5/2013 

108. Tvorba aktivního systému spolupráce se 
zaměstnavateli přírodovědných oborů  7 500 000 Kč 4/2010 3/2013 

109. 

Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice 
češtiny pro studenty magisterských a 
doktorských programů filologických 
oborů 12 000 000 Kč 6/2010 3/2013 

110. 
Vzdělávání středního managmentu 
pracovníků UP v oblasti ekonomického 
řízení projektů 7 754 000 Kč 8/2010 7/2013 

111. 
Vzdělávání studentů a pracovníků 
vysokých škol - tvorba a realizace 
projektů popularizujících přírodní vědy. 10 737 000 Kč 6/2010 5/2013 

112. Vzdělávání v oblasti podpory nadaných 
žáků a studentů 5 899 000 Kč 6/2010 5/2013 

113. 
Zavedení výuky urgentní medicíny do 
kurikula Lékařské fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci 6 000 000 Kč 6/2010 5/2013 
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114. 
Zdokonalení výuky v anglickém jazyce 
na LF UP a FZV UP prostřednictvím 
vzdělávání pedagogů 5 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

115. Zefektivnění přechodu absolventů UPOL 
do praxe 8 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

116. Zlepšení kvality výuky ekologických 
oborů na PřF UP v Olomouci 4 897 000 Kč 7/2010 2/2013 

117. 
Zvýšení kompetencí studentů a 
akademických pracovníků v řízení 
výzkumných a vzdělávacích projektů 4 872 968 Kč 6/2010 1/2013 

118. Zvýšení konkurenceschopnosti 
absolventů muzikologie na trhu práce 8 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

119. 

Zvýšení konkurenceschopnosti studentů 
geoinformatiky inovací studia výpočetně 
náročnými metodami statistického 
modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů  8 474 725 Kč 6/2010 5/2013 

120. 

Zvyšování cizojazyčných kompetencí 
zaměstnanců Filozofické a 
Cyrilometodějské teologické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci 7 604 433 Kč 6/2010 5/2013 

121. 
Zvyšování konkurenceschopnosti 
studentů oborů botanika a učitelství 
biologie 9 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

122. Zvyšování konkurenceschopnosti 
studentů UP a MVŠO 17 000 000 Kč 6/2010 5/2013 

123. 

Zvyšování manažerských kompetencí v 
oblasti řízení vysokých škol u vedoucích 
akademických pracovníků Univerzity 
Palackého v Olomouci 6 954 267 Kč 9/2010 8/2013 

124. 
Zvyšování úrovně připravenosti 
budoucích učitelů primárního vzdělávání 
pro výuku cizích jazyků 5 500 000 Kč 6/2010 5/2013 
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Aktivita 3.1.1 
Název aktivity Rozvoj infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace 
Číslo specifického cíle  3 

Vazba na prioritní oblast 

Ekonomický rozvoj 
b)posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace ve 
městech 
c) komplexní řešení podpory inovačního podnikání 
a transferu technologií 
d) podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru 
ve výzkumu a vývoji 
f) podpora vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost 
g) zvyšování kvality pracovní síly 

Financující OP Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 
Operační program Podnikání a inovace  

Cíle aktivity 
Posílit rozvoj výzkumu, vývoje a inovace pomocí nov é 
infrastruktury.  

Popis aktivity 

Aktivita se zaměřuje na aktivní přístup k výzkumným 
a inovativním záměrům s cílem rozvíjet a podporovat 
spolupráci veřejného a podnikatelského sektoru. 
Aktivita řeší podporu výzkumu a vývoje, který hraje 
významnou roli v dalším rozvoji města, zvýšení 
atraktivnosti pro studenty i podnikatele. Vybudováním 
moderních prostor pro výzkumné aktivity umožní 
studentům i výzkumným pracovníkům usilovat o vytváření 
inovativních přístupů a objevů. Podpora rozvoje inovací 
a technologického rozvoje aplikovaného v praxi je 
nezbytnou základnou pro akceleraci ekonomického 
rozvoje.  

Popis, jakým zp ůsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti 
IPRM 

Zapojením aktivity do IPRM bude jednak doplněno téma 
navazující aktivitou na vzdělávání a to výzkumem 
a současně projekty budou moci získat bodové 
zvýhodnění v rámci soutěže jiných vysokých škol o získání 
finančních prostředků. Umožnění této výhody pomůže 
naplnit vizi, globální cíl a celkový rozvoj města Olomouce 
a celého regionu. Výzkum a vývoj a transfer jejich 
výsledků do praxe posiluje konkurenceschopnost 
výzkumných institucí, jejich zaměstnanců i zvyšuje prestiž 
města. Finanční prostředky na rozvoj infrastruktury 
v takové výši by univerzita/VŠ nebyla schopna bez 
dotování v tak blízké době zajistit.  
Aktivita naplní cíl zvyšováním znalostí, odborností 
a zkušeností rozmanitých specializací. Aktivita je nezbytná 
za účelem generování silného znalostního potenciálu pro 
rozvoj ekonomiky města i regionu. Důležitým prvkem je 
podpora konkurenceschopností jedinců a tím i boj proti 
nezaměstnanosti. 
V rámci cíle by mělo dojít k neutralizaci následujících 
slabých stránek a hrozeb:  
• Neschopnost pružně reagovat na potřeby trhu práce 

v oblasti vzdělávání 
• Vysoká koncentrace vysokoškolsky vzdělaných osob 

humanitního směru vzhledem k pracovní nabídce 
V rámci cíle by mělo dojít ke změně slabé stránky na 
silnou zejména u následujících slabých stránek:  
• Místní univerzity nabízí velmi málo technicky 

zaměřených oborů 
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• Nedostatečné kapacity pro rozvoj výzkumu a vývoje 

Popis výchozího stavu 

Aktivita řeší zejména slabé stránky a hrozby, které 
konstatují současný stav výzkumu a vývoje.  
• Místní univerzity nabízí velmi málo technicky 

zaměřených oborů 
• Nedostatečné kapacity pro rozvoj výzkumu a vývoje 
• Vysoká koncentrace vysokoškolsky vzdělaných osob 

humanitního směru vzhledem k pracovní nabídce 
Aktivita řeší rozvíjení silných stránek a příležitostí, na 
základě kterých bylo téma vymezeno: 
• Podpora rozvoje výzkumu a inovací, spolupráce 

s VŠ/Univerzitou Palackého 
• Podpora aplikačního využití výsledků výzkumných 

oborů VŠ/Univerzity Palackého 
• Vznik nové technologicky zaměřené fakulty Univerzity 

Palackého 
• Podpora specifických forem vzdělávání 
• Tradiční univerzitní město 
• Široká nabídka vzdělávacích zařízení včetně 

terciérního 

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledk ů, výstup ů a dopad ů aktivity)  

• Rekonstrukce a rozšíření kapacit pro výuku spojenou 
s výzkumem, vývojem a inovacemi na vysokých 
školách 

• Pořízení přístrojového, laboratorního a informačního 
vybavení pro výzkum, vývoj a inovace 

• Podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru 
ve výzkumu a vývoji 

Předpoklady a rizika realizace 
aktivity 

Nepřipravenost projektů – začít s přípravou projektové 
dokumentace projektů co nejdříve 
Nezískání dotace z příslušného OP – realizace projektů se 
může oddálit při podávání do další výzvy 

Vhodní p říjemci aktivity  
• Vysoké školy 
• Neziskové organizace v oblasti vědy a výzkumu 
• Podnikatelské subjekty v oblasti vědy a výzkumu 

Vliv na cílovou skupinu 

• Studenti 
• Pedagogové 
• Vědečtí pracovníci 
• Dospělí v rámci celoživotního vzdělávání 
• Podnikatelské subjekty  
Rozvoj výzkumu, vývoje a inovací pomůže cílové skupině 
se lépe umístit na trhu práce v konkurenci s dalšími jedinci 
a také rozvoji oblasti, která je v rámci výzkumu řešena. 

Předpokládané zdroje financování v % v Kč 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 0 0 
Rozpočet hrazený partnery v IPRM  0 
Dotace z rozpočtu TOP celkem 100 5 073 324 000 
Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje 5 073 324 000 
Celkové p ředpokládané výdaje 5 073 324 000 
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Indikativní seznam projekt ů a jejich p ředpokládaná doba realizace v rámci aktivity 

Časový harmonogram 
Pořadí Název projektu Náklady projektu  Zahájení 

činnosti 
Ukon čení 
činnosti 

1. Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého 

380 000 000 Kč 1/2010 6/2011 

2. 
Národní centrum výzkumu a podpory 
pohybové aktivity a  
zdravého životního stylu – NAVPA 

380 000 000 Kč 1/2011 12/2013 

3. Biomedicína pro regionální rozvoj a 
lidské zdroje - BIOMEDREG 

1 000 000 000 Kč 1/2011 2/2015 

4. CLINREC - Centrum klinického výzkumu 400 000 000 Kč 3/2010 12/2015 

5. Dostavba Teoretických ústavů Lékařské 
fakulty Univerzity Palackého 

1 000 000 Kč 5/2010 5/2012 

6. Inovační klastr medicinální chemie 
a chemické biologie - MedChemBio 

26 000 000 Kč 6/2019 6/2012 

7. Centrum regionu Haná pro 
biotechnologický a zemědělský výzkum 

1 000 000 000 Kč 
1/2010 

 
12/2013 

 

8. Podpora doktorských studií ve fyzikálně-
chemických vědách 

702 000 000 Kč 3/2010 2/2013 

9. Podpora doktorských studií 
v biologických vědách 

470 000 000 Kč 6/2010 6/2013 

10. Regionální centrum pokročilých 
technologií a materiálů 

1 000 000 000 Kč 1/2010 12/2013 

11. Inovační centrum  a vysokoškolský 
kampus 

2 000 000 000 Kč 2/2010 12/2013 

12. Rozšíření kapacity vývojového oddělení 
společnosti ABO valve, s.r.o. 

23 324 000 Kč 9/2010 8/2012 

 
 

 


