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Základní informace k Výzvě 

číslo 4.3 Vybavení 

odborných vědeckých a 

oborových knihoven



Výzva 4.3

VYBAVENÍ ODBORNÝCH VĚDECKÝCH 

A OBOROVÝCH KNIHOVEN

Prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV

Oblast podpory 3.2 - Propagace a informovanost o 

výsledcích VaV



Základní parametry výzvy

• Datum vyhlášení výzvy: 4. 7. 2011

• Datum ukončení výzvy: 31. 10. 2011

• Příjem registračních žádostí: 1. 9. 2011 – 31. 10. 2011

• Systém sběru žádostí: Kolová výzva

• Plánovaná alokace: 700 mil. Kč

• Minimální výše způsobilých výdajů: 20 mil. Kč

• Maximální výše způsobilých výdajů: 250 mil. Kč

• Celkové náklady projektu nesmí překročit hranici 1,1 mld. Kč



Zaměření výzvy

• Cílem výzvy je zabezpečit dostupnost vědeckých 

informačních zdrojů a související infrastruktury, jejich 

efektivní využívání a vytvořit podmínky pro produkování 

kvalitních vědeckovýzkumných výsledků

• Podporované aktivity:

1. primárně pořízení EIZ, licencí a listinných zdrojů

2. sekundárně pořízení HW, SW, sítí, vybavení knihoven a 

studoven nábytkem, bezpečnostními systémy, 

knihovnickými technologiemi, komunikační technikou, příp. 

rekonstrukce do úrovně ohlášení stavby 



Příjemci podpory

1. Veřejné a státní vysoké školy provádějící výzkum a vývoj

2. Veřejné výzkumné instituce

3. Odborné a vědecké knihovny s minimálně krajskou 

působností, jejichž hlavní činností je poskytování knihovních 

služeb, a se samostatnou právní subjektivitou zřízené jako 

státní příspěvkové organizace nebo příspěvkové organizace 

územně samosprávných celků

4. Ostatní vysoké školy provádějící výzkum a vývoj

5. Další výzkumné organizace splňující podmínky definice 

„výzkumné organizace“ 

• Musí splňovat podmínky stanovené ve výzvě



Doplňující informace

• Realizace 1 žadatelem / konsorciem žadatele a partnerů, 

příp. spolupracujících organizací

• Podporované obory – prvních 7 Priorit aplikovaného 

výzkumu a vývoje

• Místo realizace – území ČR, přínosy realizace projektu 

musí plynout především do způsobilých regionů

• Způsobilé výdaje související s projektem – od 1. 1. 2011

• Ukončení projektu – do 30 měsíců od vydání Rozhodnutí



Děkuji Vám za pozornost!

Písemné dotazy: opvyzkum@msmt.cz


