
Tab. 3: Přehled realizovaných projektů finančně podpořených v období předcházejícího programového období (od 2007 - 2015)
Název organizace: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Datum zpracování: 21.9.2015, 6.5.2016 (dopl.HK) - pro OP VVV

1. Youth Club  - rozvoj spolupráce středních a vysokých škol při 
vzdělávání mládeže Ústav fyzikální biologie

Tento projekt má za cíl rozvoj spolupráce středních a vysokých škol při středoškolském vzděláván mladých lidí,  a jejich podporu při přípravě 
na studium a budoucí zaměstnání.Odborníci z JU vytvoří ve spolupráci s učiteli středních škol nabídku naučných přednášek a cvičení z fyziky, 
chemie, matematiky nebo biologie, které úzce naváží na probírané učivo, ale budou zaměřeny na praktické ukázky a možnosti aplikace.  
Nabídka těchto přednášek bude zveřejněna na internetových stránkách, kde si z nich budou moci vybrat učitelé jakékoliv střední školy v tomto 
regionu.Dalším, ještě intenzivnějším krokem rozvoje mládeže je uspořádání letních škol pro středoškolské studenty. Tyto kurzy se uskuteční v 
Nových Hradech (pracoviště Ústavu fyzikální biologie JU), kde se seznámí vybraní studenti s prací v laboratoři a budou moci pracovat na 
vlastních výzkumných projektech. Vedoucími těchto projektů budou vědečtí pracovníci, studenti Ph.D.
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2009-2011 1 CZ.1.07/1.1.10/01.0031

2. Rozvoj a inovace environmentálních programů na ZŠ a SŠ Fakulta rybářství a ochrany vod JU

Předkládaný projekt je zaměřen na rozvoj a inovaci environmentálních programů (hlavně jejich části týkající se vodního prostředí) na 
základních a středních školách. Cílem projektu je příprava výukových bloků (modulů) ve třech variantách - pro 1. stupeň ZŠ, pro 2. stupeň ZŠ 
a nižší stupeň osmiletých gymnázií a konečně pro SŠ a vyšší stupeň gymnázií. Moduly budou ve vhodném rozsahu kombinovat teoretickou 
(přednáškovou) a praktickou část (např. terénní práce, odběry vzorků, přípravy preparátů). V rámci projektu budou připravena audiovizuální 
díla, pracovní listy, atraktivní soutěže a hry. Navázána bude těsná spolupráce mezi žadatelem, partnery a dalšími spolupracujícími školskými 
zařízeními. Připravené a otestované moduly budou zařazeny do výuky partnerů a spolupracujících škol a poté na hodnotících koordinačních 
konferencích nabídnuty k využití dalším školským zařízením v rámci regionu včetně možnosti využití metodického týmu vytvořeného ze 
zástupců žadatele, partnerů a dalších .

#

#

#

#

#

#

#

#

#

2009-2012 1 CZ.1.07/1.1.10/02.0072

3. Youth Club  II - podpora technického a přírodovědného 
vzdělávání na středních školách Fakulta rybářství a ochrany vod JU

Tento projekt má za cíl zlepšování podmínek pro výuku technických a  přírodovědných oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se 
v těchto oborech Odborníci z JU vytvoří ve spolupráci s učiteli středních škol nabídku naučných přednášek a cvičení z fyziky, chemie, 
matematiky nebo biologie, které úzce naváží na probírané učivo, ale budou zaměřeny na praktické ukázky a možnosti aplikace.  Nabídka 
těchto přednášek bude zveřejněna na internetových stránkách, kde si z nich budou moci vybrat učitelé jakékoliv střední školy v tomto 
regionu.Dalším, ještě intenzivnějším krokem rozvoje mládeže je uspořádání letních škol pro středoškolské studenty. Tyto kurzy se uskuteční v 
Nových Hradech (pracoviště Ústavu fyzikální biologie JU), kde se seznámí vybraní studenti s prací v laboratoři a budou moci pracovat na 
vlastních výzkumných projektech.  Třetí klíčovou aktivitou je zavádění projektové výuky do přírodovědných a technických předmětů na 
středních školách.
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2012-2014 1 CZ.1.07/1.1.14/01.0037

4. Přírodní a technické vědy bez hranic Fakulta rybářství a ochrany vod JU

Hlavním cílem projektu je zavádět projektově badatelsky orientovanou výuku, která splňuje všechny předpokladymoderní, praktické, efektivní 
výuky do vyšších ročníků základních škol (prioritně tzv. venkovských, které majímenší možnosti kontaktu s těmito metodami) a všech ročníků 
středních škol v Jihočeském kraji a tím naplnit tytodílčí cíle, které jsou specifikovány v kapitole Popis projektu. Tyto cíle by měly být naplněny v 
rámci tří klíčových aktivit :1) Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů- Příprava podmínek pro interaktivní výukový 
prostor2) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení -realizace výukových experimentů pro žáky ZŠ3) Podpora 
realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení - zavádění projektově badatelsky orientované výukyProjekt bude realizován po dobu 16 
měsíců a do jeho realizace budou kromě žadatele zapojeni dva partneři.
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2013-2014 1 CZ.1.07/1.1.14/02.0052

5.
Zdokonalování systému celoživotního vzdělávání v oblasti 
pedagogické, psychologické a výchovné péče o děti se 
sociokulturním znevýhodněním

Teologická fakulta JU

Obsahem projektu je především návrh a realizace kurzů komplexního vzdělávání pro rozšíření a získání kvalifikace pracovníků ZŠ a SŠ, příp. 
přímo pracovníků se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží v oblasti výchovně vzdělávací a též v  oblasti psychologické péče, zejména 
péče arteterapeutické. Kromě vzdělávání pedagogických pracovníků počítá s diskuzemi na odborné rovině a s poskytováním prostoru pro 
praktickou výměnu zkušeností - v konečné fázi na společné konferenci. Konečně projekt počítá s rozšiřováním povědomí o jiných kulturách a 
výstavou výtvarných artefaktů těchto dětí a přispět tak ke vzájemnému porozumění a efektivní komunikaci pro snazší integraci (i rodičů) do 
většinové společnosti.
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2010-2013 1 CZ.1.07/1.2.00/14.0114

6.
Multimediální interaktivní výukový program v oblasti prevence 
úrazů pro žáky základních a středních škol se sluchovým 
postižením

Zdravotně sociální fakulta JU

V souvislosti s vyrovnáváním příležitostí ve vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami resp. sluchovým postižením byla zjištěna 
významná poptávka z řad speciálních pedagogů, kteří s těmito žáky pracují, po interaktivní výukové pomůcce v oblasti prevence úrazů, otrav, 
násilí a základů první pomoci, která dosud nebyla v ČR vytvořena. Výstupem projektu bude vytvoření multimediálního interaktivního výukového 
programu (dále MIVP) v oblasti prevence úrazů a manuál pro uživatele. MIVP bude využívat animaci, videonahrávky, znakovou řeč a titulky. 
Na tvorbě programu se bude podílet multidisciplinární řešitelský tým složený z odborníků v oblasti prevence úrazů, speciální pedagogiky a 
informačních technologií. V rámci MIVP bude zpracováno osm tématických oblastí rizik a prevence úrazů včetně otrav a násilí. MIVP bude 
pilotně ověřen při výuce žáků se sluchovým postižením a následně nabídnut a distribuován na ZŠ a SŠ v Jihočeském regionu, které 
navštěvují žáci se sluchovým postižením.
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2009-2012 1 CZ.1.07/1.2.06/01.0004

7.

Implementace multimediálních interaktivních výukových metod  
pro vzdělávání žáků s mentálním postižením  v oblasti 
problematiky Evropské Unie se zaměřením na výchovu k 
myšlení v evropských souvislostech

Ekonomická fakulta JU

Pro dosažení co nejvyšší  úrovně vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, byla zjištěna významná poptávka z řad speciálních 
pedagogů pracující s žáky s mentálním a kombinovaným postižením, po interaktivní výukové pomůcce se zaměřením na problematiku EU a 
environmentální politiku. Výstupem projektu bude vytvoření multimediálního interaktivního výukového programu (dále MIVP) v oblasti EU a 
environmentální politiky včetně "Metodiky pro uživatele". Na tvorbě programu se bude podílet multidisciplinární řešitelský tým složený z 
odborníků v oblasti EU, environmentální politiky, speciální pedagogiky a informačních technologií. V rámci MIVP budou zpracovány 2 
tématické oblastí ("Otevřená Evropa - výchova k myšlení v evropských souvislostech"  a  "Mysli všemi smysli, aneb jsme součástí přírody") s 
8 tématickými okruhy. MIVP bude pilotně ověřen při výuce žáků s mentálním a kombinovaným postižením a následně nabídnut a distribuován 
všem školám JčK, pro žáky s tímto postižením.

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

2010-2012 1 CZ.1.07/1.2.06/02.0009

8. Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání Pedagogická fakulta JU

Projekt je zaměřen na vzdělávání předškolních pedagogů ve čtyřech systematicky provázaných klíčových aktivitách (KA) reflektujících 
kurikulární reformy. Aktivity jsou opřeny o akreditované obory DVPP PF JU a k jejich realizaci jsou kromě pedagogů PF JU přizváni externí 
lektoři s praxí prokazatelnou akreditovanými kurzy v oblastech řešených aktivitami. KA1, společně s KA4, směřuje k vzdělávání interních 
mentorů, metodiků. Je členěna do dvou oblastí - na tvorbu a inovaci ŠVP a TVP a na tvorbu preventivních programů. Obsahuje deset kurzů 
po 56 hodinách. KA2 se věnuje, v rámci šesti šestnáctihodinových kurzů, podpoře profesního rozvoje v polytechnické oblasti. Prostřednictvím 
KA3 jsou zprostředkovány stáže v MŠ. Projekt reflektuje potřeby definované v národních a nadnárodních strategiích, je orientován na kvalitu a 
předpokládá kontinuální práci s cílovou skupinou založenou na individualizovaném přístupu a inovativních formách vzdělávání. Současně 
navazuje na další projekty žadatele.
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2014-2015 1 CZ.1.07/1.3.00/48.0078

9. Zvýšení nabídky a inovace dalšího vzdělávání pro pracovníky 
středních škol Jihočeského kraje Ekonomická fakulta JU

Projekt je zaměřen na vývoj a aplikaci nových nástrojů pro rozvoj dalšího vzdělávání středoškolských učitelů v oblasti podnikání, ICT, 
environmentální výchovy a na pilotní ověření vyvinutých nástrojů. Potřebnost plánovaných aktivit vyplývá jednak z neexistujícího systému 
dalšího profesního vzdělávání cílové skupiny v těchto oblastech (pro další vzdělávání pedag. pracovníků žádný takto komplexněji pojatý kurz 
MŠMT akreditován není), z poptávky středních škol po tomto vzdělávání (viz dále - Průzkum poptávky) a ze strategických cílů ČR, MŠMT a 
kreje v této oblasti (vazba na strategické dokumenty).Cílovou skupinou jsou učitelé ekonomických škol a gymnázií v Jihoč. kraji (JČK).Hlavní 
cíle: 1) aplikace Průzkumu vzdělávacích potřeb do návrhu struktury modulů dvou vzdělávacích kurzů, 2) vytvoření e-learningového prostředí, 
3) vytvoření distančních pomůcek, 4) pilotní výuka v kurzech a 5) vyhodnocení pilotní výuky a zapracování změn.Projekt realizuje žadatel - 
Ekonomická fakulta JČU.
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2010-2012 1 CZ.1.07/1.3.06/02.0012

10. Studium ekonomiky rozvoje venkova na JU v Českých 
Budějovicích Ekonomická fakulta JU

Cílem projektu je inovace a kvalitativní rozvoj studijních programů Ekonomické fakulty JU, zejm. v oblasti studia ekonomiky rozvoje venkova, a 
to v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a trhu práce prostřednictvím spolupráce s partnerskou VŠE v Praze a zapojení expertů ze 2 až 
3 zahraničních univerzit umožňující využití širokého expertního zázemí a dlouhodobého know-how v této oblasti. Inovace ekonomických studií 
se významnou měrou promítnou v mezifakultních studijních oborech společných s Filozofickou, Pedagogickou a Zdravotně sociální fakultou 
JU. Mezi klíčové aktivity projektu patří inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky, interdisciplinarita a 
internacionalizace výuky na JU, podpora zvyšování kvalifikace akademických pracovníků EF JU a rozvoj doktorského studia na EF JU, systém 
průběžných evaluací kvality vzdělání poskytovaného na JU. Projekt reaguje na specifické potřeby dvou různých cílových skupin, a to studentů 
a akademických pracovníků JU.
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2009-2012 1 CZ.1.07/2.2.00/07.0178

11. Čeština pro praxi Pedagogická fakulta JU

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality VŠ vzdělávání na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v souladu s 
potřebami trhu práce a požadavky znalostní ekonomikySpecifickými cíli projektu jsou inovace studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (a 
dále v rámci mezipředmětových vazeb inovace provázaných studijních oborů vyučovaných na fakultě) a zvýšení uplatnitelnosti absolventů 
školy na trhu práceProjekt je tvořen 4 klíč. aktivitami:- č. 1 - 3: inovace studijního programu v tématických oblastech mediální gramotnost a 
komunikační kompetence (1), mateřský jazyk (2), gender a genderově citlivá výuka (3)- č. 4 - vzdělávání akademických pracovníků VŠ 
Zavedení moderních výukových metod a pomůcek a větší propojování výuky s praxí podpoří formování vysokoškolsky vzdělaných pedagogů a 
jazykových odborníků schopných prakticky uplatnit znalosti a dovednosti mateřského jazyka nejen ve svém oboru v oblasti školství a zároveň v 
dalších odvětvích na trhu práce.
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2009-2012 1 CZ.1.07/2.2.00/07.0254

12. Inovace prezenčního studia bakalářského studijního oboru 
Rybářství Fakulta  rybářství a ochrany vod JU

Předkládaný projekt si klade za cíl inovaci a zkvalitnění bakalářského studia oboru rybářství, které přešlo pod novou Fakultu rybářství a 
ochrany vod. Toho chce dosáhnout zavedením nových forem výuky (kognitivní mapy, e-learningové kurzy, zvukové a obrazové záznamy 
přednášek). Nedílnou součástí této snahy je také zapojení odborníků z praxe do přímé výuky odborných předmětů. Dalším aspektem 
zkvalitnění výuky je vyšší důraz na laboratorní a terénní cvičení a praxe s cílem využití stávajících experimentálních prostor Výzkumného 
ústavu rybářského a hydrobiologického (jako součásti fakulty) ve výukovém procesu. Tím bude zajištěno, že se studenti budou moci seznámit 
s nejnovějšími praktickými i teoretickými poznatky v oboru, potenciálními zaměstnavateli, směry výzkumu a vývoje v oboru rybářství a 
souvisejících oborech. To vše povede ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a usnadnění uplatnění na trhu práce. Současně dojde ke 
zvýšení možnosti zapojení do navazujícího magisterského studia.
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2010-2013 1 CZ.1.07/2.2.00/15.0076

13. Inovace výuky románských jazyků na Filozofické fakultě JU 
2010-2013

Filozofická fakulta JU

Projekt je zaměřen na inovaci výuky románských jazyků na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FF JU) v 
bakalářském oboru Románská filologie se specializací francouzský, španělský a italský jazyk a v odpovídajících oborech navazujícího 
magisterského studia.Cílem je stabilizace a zatraktivnění uvedených oborů prostřednictvím modernizace didaktických metod v kurzech 
praktického jazyka a zkvalitnění personálního a materiálního vybavení pracoviště zabezpečujícího daný obor Ústavu romanistiky (URO).Půjde 
o širší zapojení rodilých mluvčí do výuky a zakoupení moderních technologií pro studenty. To umožní efektivní práci s moderními 
interaktivními pomůckami a jejich následné využití v přímé výuce i samostatné práci, zacílené na nácvik komunikativních dovedností. 
Výstupem projektu budou inovované kurzy a nové výukové materiály a postupy, což přispěje ke zvýšení motivace studujících a k větší atraktivitě 
studia románských jazyků na FF JU.
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2010-2013 1 CZ.1.07/2.2.00/15.0079

14. Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v 
oblasti medicínské biologie Přírodovědecká fakulta JU

Obsahem projektu je inovovat studijní obory Biomedicínská laboratorní technika a Klinická biologie vyučované na Přírodovědecké fakultě 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále PřF). Do studijních plánů těchto oborů zařadíme výuku metod preklinického a klinického 
výzkumu, jež bude vedena formou teoretické i experimentální práce a bude podpořena úzkou spoluprací s partnery projektu. V rámci 
partnerství zapojíme do projektu odborníky ze specializovaných diagnostických a farmaceutických laboratoří a zároveň studentům umožníme 
praxi v laboratořích potenciálních zaměstnavatelů. Rozšíření znalostí a dovedností absolventů z oblasti aplikační sféry zvýší jejich 
uplatnitelnost na trhu práce.
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2010-2013 1 CZ.1.07/2.2.00/15.0361

15. Molekularizace biologických oborů Přírodovědecké fakulty JU Přírodovědecká fakulta JU

Znalost molekulárních technik je dnes již podmínkou studia moderní biologie ve světě i v ČR. Proto jsme připravili projekt, jehož smyslem je 
inovace studijních programů a to zejména včleněním výuky molekulární biologie do oborů (zoologie, botanika, ekologie), jež doposud 
spoléhaly na tradiční metodiku a molekulární přístupy buď opomíjely, nebo je využívaly sporadicky a bez patřičného odborného zázemí. 
Teoretickou přípravu zajistíme inovovaným systémem přednášek a laboratorní dovednosti praktickým kursem se zvýšenou kapacitou pro bak. 
stupeň studia. V mag. a dok. programu  se zaměříme na mezioborovou komunikaci a prezentační dovednosti studentů. Hlavním prostředkem 
budou společné semináře studentů a lektorů z Biologického centra AV ČR,v.v.i. a zahraničních odborníků.  Podpoříme vznik skupiny studentů 
schopných komunikovat s kolegy z jiných oborů na bázi sdílených molekulárních přístupů a položíme základy k mezioborové spolupráci, která 
je v českém vysokém školství dosud ojedinělá.
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2010-2013 1 CZ.1.07/2.2.00/15.0364

16.
Vytvoření pracovního týmu a pedagogických podmínek pro 
výuku a vzdělávání v oblasti polární ekologie a života v 
extrémním prostředí

Přírodovědecká fakulta JU

Podstatou projektu je příprava a samotný běh vzdělávacího programu, který využije vznikající výzkumnou polární stanici Jihočeské univerzity 
(JU). Hlavním výukovým cílem je seznámit studenty s tematikou, která postihuje celý polární ekosystém. Vzhledem k tomu, že polární 
ekosystém je systém komplexní s výraznými interakcemi mezi jednotlivými složkami přírodního prostředí, je nutné tomu přizpůsobit i formu 
výuky. Současná praxe výuky oborů, které se tomuto prostředí tematicky věnují, neodpovídá výše zmíněné komplexnosti. Námi navrhovaná 
inovace výuky těchto oborů spočívá v postihnutí celého ekosystému včetně interakcí jednotlivých dílčích složek přírodního prostředí. Tomu 
odpovídá i plánovaná organizace výuky. Projektem se do výuky JU zavede jedinečný kurz polární ekologie a 9 dalších souvisejících 
předmětů. Nejprve bude vytvořen tým odborníků (zástupci žadatele a partnera), kteří se budou na přípravě kurzů a specializovaných 
přednášek podílet. Více viz Popis projektu.
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2012-2014 1 CZ.1.07/2.2.00/28.0190

17. Stabilizace a motivace výzkumných týmů v oblasti 
agrobiotechnologických oborů Zemědělská fakulta JU

Projekt je zaměřen na komplexní vzdělávání cílových skupin v oblasti odborných činností VaV. Cílové skupiny budou lépe připraveny na 
zvládnutí celého procesu VaV včetně etapy financování a transferu výsledků do aplikační sféry. Seznámí se s aktuálními poznatky a trendy v 
jednotlivých oblastech VaV v oblasti agrobiotechnologických oborů. Vzdělávání se bude týkat i experimentálních metod jednotlivých oborů, 
vyhodnocování výsledku výzkumu a forem jejich prezentace. Součástí projektu bude jazyková příprava zaměřená na odbornou terminologii, 
využití informačních technologií ve VaV a ochrana duševního vlastnictví. Významnou částí projektu bude uplatnění vhodných nástrojů 
stimulace pracovníků, jejich výběru, hodnocení a rozvoje. Zásady týmové práce a harmonický rozvoj osobnosti pracovníků jsou témata, která 
budou systémově doplňovat moderní pojetí práce ve VaV. Projekt je v souladu s nově koncipovaným vědecko-pedagogickým zaměřením 
fakulty a odráží i strukturální změny, které ZF připravuje.
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2009-2012 1 CZ.1.07/2.3.00/09.0076

18. Vzděláváním k posílení konkurenceschopnosti kapacit 
jihočeského výzkumu a vývoje Ústav fyzikální biologie

Cílem projektu je kvantitativní a kvalitativní rozvoj kapacit lidských zdrojů  v oblastech, kde se dlouhodobě profilují vědecké ústavy JU a ústavy 
AV ČR působící v Jihočeském kraji. Souvisejícím cílem projektu je připravit lidské zdroje pro infrastrukturní rozvoj výzkumných kapacit v 
rámci OP VaVpI.Projekt vytváří komplexní systém dalšího vzdělávání výzkumných pracovníků a studentů VŠ, kteří mají předpoklady a ambice 
věnovat svoji profesní kariéru výzkumné práci. Systém je složen z 8 modulů, které s cílem zapojit co nejvíce členů CS budou v průběhu 
projektu několikrát opakovány. Moduly (podrobně kapitola Klíčové aktivity) jsou zaměřeny na tato témata:1) Teorie stochastických systémů a 
experimentu2) Projektový management3) Technická angličtina pro výzkumné pracovníky 4) Transfer technologií a ochrana duševního 
vlastnictví5) Změna klimatu, sluneční záření a statistika6) Malé experimentální studentské projekty7) Letní školy výzkumných týmů8) 
Rybářství a hydrobiologie
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2009-2012 1 CZ.1.07/2.3.00/09.0203

19. Rozvoj výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě JU Ekonomická fakulta JU

Předkladatelem projektu je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta. Místem jeho realizace je město České 
Budějovice. Cílová skupina je tvořena 40 akademickými a ostatními pracovníky zabývajícími se výzkumem a vývojem. Délka projektu je 
plánována na 19 měsíců. Projekt se primárně soustředí na trvalé zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji v rámci JU a její součásti EF a bude 
směřovat ke zkvalitnění personálního zabezpečení V a V včetně realizace dalšího vzdělávání cílové skupiny (10 vzdělávacích aktivit) a 
podmínek pracovníků. Ambicí tohoto projektu je rovněž významně přispět k zapojování akademických a ostatních pracovníků do 
mezinárodních projektů (stáže v rámci 5 zahraničních univerzit), podpora internacionalizace činností V a V a vytvoření systému práce se 
studenty v oblasti V a V (systém "pomvědů"). Projekt je rozdělen do 4 modulů (Studenti, Vzdělávání, Internacionalizace, Prostředí - SVIP), 
jejichž obsah je specifikován v rámci klíčových aktivit.
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2009-2011 1 CZ.1.07/2.3.00/09.0205

20. Posílení excelence vědeckých týmů na FROV JU Fakulta rybářství a ochrany vod JU

Základním cílem projektu je zvýšení kvality výstupů V a V činnosti prostřednictvím posilování a rozvoje V a V týmů zapojených do činnosti 
FROV a ÚFB s důrazem na jejich internacionalizaci, multidisciplinaritu a spolupráci s jinými subjekty. Tento základní cíl bude dosažen 
prostřednictvím naplnění následujících aktivit:a) Posílení a stabilizace vybraných V a V týmů o hostující zahraniční vědce. b) Posílení 
vybraného V a V týmu o českého vědeckého pracovníka, který v současné době působí v zahraničíc)  Rozšíření stávající spolupráce s 
významnými zahraničními výzkumnými institucemi a tím dosažení intenzivnějšího zapojení do mezinárodních V a V sítí. d) V návaznosti na 
dílčí cíl c) dosažení četnějšího zapojení do mezinárodních projektů, které jsou realizovány konsorcii zahraničních institucíe) Rozvoj 
mezinárodních letních škol f) Vytvořit podmínky pro V a V pracovníky žadatele k jejich odbornému růstu a rozvoji prostřednictvím aktivní účasti 
na mezinárodních konferencích.
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2011-2014 1 CZ.1.07/2.3.00/20.0024

21. Centrum excelence pro globální studium funkce a biodiverzity 
lesních ekosystémů Přírodovědecká fakulta JU

Náš tým rozšíříme o 2 zahraniční odborníky a vytvoříme pozice pro 3 doktorské studenty, 2 mladé vědce a laboratorního technika. Zapojíme 
PřF JU a BC AV do mezinárodních projektů Arthropod Initiative CTFS (Výzkum členovců v síti výzkumných ploch CTFS - Centra pro 
výzkum tropických lesů) a IBOL - International Barcode of Life (inventarizace biodiverzity molekulárními metodami). Uspořádáme v ČR 
konferenci pro spolupracovníky ze špičkových institucí vč. Oxford University, Cambridge Univ., Imperial College, Harvard Univ., 
Smithsonian Institution a Minnesota Univ. Naše výsledky představíme na Sympoziu o ekologii lesních ekosystémů, jež uspořádáme v rámci 
Mezinárodního ekologického kongresu v Londýně. Výuku biologie podpoříme Terénním kursem tropické ekologie. Náš projekt sestává z 5 
vzájemně provázaných aktivit, jež personálně posílí náš tým (A1), zapojí ho do mezinárodních projektů (A2 a A3), rozvinou spolupráci s 
klíčovými zahraničními institucemi (A4) a zlepší výuku ekologie (A5).
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2011-2014 1 CZ.1.07/2.3.00/20.0064

22. Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech Filozofická fakulta JU

Projekt se soustředí na rozvoj, posílení excelence a mezinárodních vazeb vědeckého týmu, jehož výzkumné aktivity se zaměřují na analýzu 
reprezentace a performativity v literárních textech. Zapojení zahraničních odborníků z Glasgow University a Univerzity v Opole, kteří mají 
významné zkušenosti se zkoumáním tohoto klíčového tématu světové literární vědy, má být zásadním impulzem k jeho zavedení a rozvoji i v 
českém prostředí a přispět k tematické i metodologické inovaci české literární vědy, ale také k inovaci a zatraktivnění výuky literatury na 
Jihočeské univerzitě, klíčové z hlediska aplikace zkoumaných témat a výchovy vědeckých talentů. Primární cílovou skupinou projektu jsou 
studenti bohemistiky JU studující v doktorském a magisterském cyklu - budou těžit z nabídky nových kurzů, zabývajících se současnými 
trendy v literatuře, i z možnosti účastnit se klíčových aktivit projektu, jakými jsou mezinárodní vědecká konference, přednáškový cyklus či 
mezinárodní letní škola.
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2012-2014 1 CZ.1.07/2.3.00/20.0125

23. PAPAVER - Centrum studia člověka a rostlin Evropy a severní 
Afriky doby poledové Přírodovědecká fakulta JU

Cílem projektu centra PAPAVER je rozvinout vazby interdisciplinárního týmu paleoekologů, archeologů a vegetačních ekologů v záměru 
vytvořit efektivní prostor pro studium klimatických, kulturních a krajinných změn vegetace a užitkových rostlin v gradientu od severní Afriky 
přes střední Evropu až po nejchladnější oblasti severu. Smyslem projektu je formou stáží, odborných přednášek, workshopů, konferencí, ale i 
každodenních nástrojů komunikace propojit a koordinovat klíčové odborníky s mezinárodním renomé a poskytnout tak jihočeskému týmu 
dynamiku a impulzy pro rozvoj špičkového výzkumu. Projekt vytvoří vhodné prostředí pro začínající vědecké pracovníky a doktorandy tím, že je 
zahrne do jasně definovaných badatelských struktur probíhajících výzkumů s atraktivní tématikou. Projekt podpoří dosud jedinou výzkumnou 
univerzitní laboratoř v oboru archeobotanika a paleoekologie v České republice, které tak umožní realizovat řadu činností, vedoucích k 
hlubšímu propojení botaniky a archeologie.
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2013-2015 1 CZ.1.07/2.3.00/20.0289

24.
Vytvoření postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě a 
podpora intersektorální mobility formou odborných 
zahraničních stáží

Celoškolský projekt

Projekt je cílen na uplatňování absolventů doktorských studijních programů, jejich dalšímu kariérnímu rozvoji a na vznik nových 
postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu, 
intersektorální mobilitu a spolupráci.Prostředkem je vytvoření 19 postdoktorandských pozic a podpora stáží každého postdoka. Důraz při 
jejich výběru bude kladen na výběr externích postdoktorandů. Každý zároveň absolvuje stáž na špičkovém zahraničním pracovišti, což se 
promítne jak na VaV činnosti, tak do výuky. To bude mít zásadní kvalitativní dopad nejen na studenty VŠ, ale také na celou výzkumnou 
komunitu, protože zvýší její kvalitu, posílí mobilitu, přinese inspiraci a nové metody ze zahraničí, posílí soutěživost a efektivitu práce. Projekt 
vychází z IPRM a bezprostředně navazuje jak na OP VaVpI, tak OP ŽP realizované žadatelem.
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2012-2015 1 CZ.1.07/2.3.00/30.0006

25. Rozvoj postdoktorandských pozic na JU Celoškolský projekt

Projekt je cílen na uplatňování absolventů doktorských studijních programů, na jejich další kariérní rozvoj a na vznik nových 
postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.Velmi silný důraz je kladen na internacionalizaci, 
multidisciplinaritu,intersektorální mobilitu a spolupráci s VaV pracovišti v zahraničí. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 10 
postdoktorandských pozic, přičemž silný důraz bude kladen na výběr externích postdoktorandů.Každý postdoktorand  bude absolvovat stáž 
na špičkovém zahraničním pracovišti, což se promítne jak na kvalitě VaV činnosti, tak v kvalitě výuky. To bude mít zásadní kvalitativní dopad 
nejen na studenty VŠ, ale také na celou výzkumnou komunitu, protože zvýší její kvalitu, posílí mobilitu, přinese inspiraci a nové metody ze 
zahraničí, posílí soutěživost a efektivitu práce. Projekt vychází z IPRM a bezprostředně navazuje jak na projekty OP VaVpI, tak OP ŽP 
realizované žadatelem.
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2012-2015 1 CZ.1.07/2.3.00/30.0049

26. scienceZOOM_popularizace VaV na JU Celoškolský projekt

Projekt scienceZOOM je zaměřen na systematizaci, profesionalizaci, integraci a následnou realizaci vybraných aktivit směřujících k 
popularizaci VaV a jeho výsledků pro společnost; podpoře, rozvoji a inovacím systematické práce s talenty v oblasti seznamování se s VaV 
interaktivní, zajímavou a srozumitelnou formou; a dalšímu vzdělávání pracovníků VaV a ostatních pracovníků VŠ a VVI v oblasti řízení, 
popularizace a komunikace, identifikace, ochraně, transferu a šíření výsledků VaV. Vyvážený mix aktivit odpovídá VaV zaměření JU, 
identifikovaným potřebám široké CS a reflektuje potřeby definované ve významných strategiích  jako jsou např. EVROPA 2020, Národní 
politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015 a Strategií rozvoje lidských zdrojů pro ČR.Záměrem projektu je pracovat s CS 
nejen v jihočeském regionu, ale i za jeho hranicemi, v rámci celé ČR.
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2012-2014 1 CZ.1.07/2.3.00/35.0001

27. scienceZOOM2 popularizace VaV Celoškolský projekt

Projekt je zaměřen na systematizaci, profesionalizaci, integraci a realizaci vybraných aktivit směřujících k popularizaci VaV přírodovědných 
a technických oborů a jeho výsledků pro společnost; podpoře, rozvoji a inovacím systematické práce se zájemci o VaV práci, a to interaktivní, 
zajímavou a srozumitelnou formou a na další vzdělávání pracovníků VaV a ostatních pracovníků v oblasti řízení, popularizace a komunikace, 
identifikace, ochraně, transferu výsledků VaV. Aktivity odpovídají VaV zaměření žadatele a partnerů, potřebám výběrové CS a reflektují 
potřeby definované ve významných národních a nadnárodních strategiích. Projekt pozitivně a synergicky navazuje na další projekty OPVK a 
OPVaVpI realizované žadatelem a partnery.Projekt je ve vztahu k CS výběrový, specializovaný na definované zájemce, nikoliv plošně na 
veřejnost. Aktivity projektu jsou orientovány na kvalitu a vyžadují dlouhodobou a kontinuální práci s CS. I díky tomu je možno nabídnout hlubší 
perspektivu řešené tématiky.
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2014-2015 1 CZ.1.07/2.3.00/45.0002

28. Bridge4Innovation Celoškolský projekt

Projekt B4I je nástrojem, který má posílit vztahy mezi Jihočeskou univerzitou (JU), Biologickým centrem AV ČR (BC) a subjekty 
soukromého sektoru a veřejné správy (v projektu tuto skupinu zastupuje Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (JAIP)). 
Podporou, rozvojem a formováním těchto vztahů umožnit efektivní přenos informací o znalostech, dovednostech, odborné činnosti, nabídce 
VaV  infrastruktury apod. z JU a BC do podnikatelské a veřejné sféry v jednom směru a v druhém směru pak zprostředkovat přístup JU a BC 
k potřebám podnikatelské a veřejné sféry, k možnostem užší spolupráce a partnerství na bázi kolaborativního přístupu (týmové spolupráce) 
apod. Základní podmínkou uplatnění inovací ve společnosti je nastavení účinného a efektivního systému komunikace mezi univerzitami, 
odběratelskou sférou a veřejnou sférou. Projekt B4I bude pracovat jako "most" propojující akademickou, podnikatelskou a veřejnou sféru a 
zároveň bude podporovat efektivitu propojení uvnitř JU a BC.
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2010-2012 1 CZ.1.07/2.4.00/12.0099

29. Koordinace akademické sféry a provázání poznatků vědy do 
praxe

Zemědělská fakulta JU

Partnerskou spoluprací mezi univerzitami se vytvoří síť, do které budou moci vstupovat subjekty soukromého sektoru (ale i další zájemci z řad 
vědeckých nebo výzkumných organizací či veřejné správy) a vytvářet tak koncept přenášející poznatky vědy a výzkumu do provozní praxe. 
Prohloubení této spolupráce bude umožněno také díky partnerské spolupráci s Jihočeským potravinářským klastrem. Prostřednictvím 
workshopů, odborných praxí a stáží organizovaných pro cílové skupiny, zejména pak pro vysokoškolské studenty všech typů studia, tj. 
bakalářského, magisterského i doktorského budou prohlubovány a přenášeny nejnovější poznatky vědy do praxe a na druhou stranu bude 
akademická sféra získávat okamžitou zpětnou vazbou požadavky a potřeby podnikatelské veřejnosti k jejich dalšímu řešení. Významně se tak 
posílí partnerství a spolupráce mezi oběma sférami. Dalším významným přínosem bude i zvyšování kvality studentských znalostí a zvýšení 
konkurenceschopnosti na trhu práce.
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2011-2014 1 CZ.1.07/2.4.00/17.0128

30. Koncepce kurzů dalšího vzdělávání na podporu kritického a 
tvořivého myšlení Teologická fakulta JU

Cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti občanů přicházejících na trh práce, popř. občanů, kteří mění segment na trhu práce. Jde o 
zajištění jejich obecně širšího uplatnění prostřednictvím rozvoje individuálních kognitivních vlastností v rámci dalšího vzdělávání. Konkrétně 
se zaměřujeme na podtéma "Rozvoj všeobecného přehledu z hlediska občanských kompetencí" a to skrze metody přístupu využívajícího 
metod filozofie k rozvoji kritického a tvořivého myšlení. Projekt se dotýká i podtémat "Multikulturalismus a prevence extremismu", "Vzdělávání 
k demokratickým hodnotám". Výsledkem projektu bude posílení dalšího vzdělávání a to ve smyslu možností získání nových myšlenkových 
dovedností spojených s kritickým a tvořivým myšlením, dále rozvoj specifických komunikačních kompetencí.Projekt poskytne tzv. další 
vzdělávání občanům s trvalým pobytem v ČR, kteří ukončili formální vzdělávání a připravují se nebo aktuálně nastoupili na trh práce; popř. 
plánují změnu segmentu na pracovním trhu.

#

#

#

#

#

#

#

#

#

2012-2013 1 CZ.1.07/3.1.00/37.0196

#

31. Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity 
hydrocenóz Fakulta rybářství a ochrany vod

Po celé období své činnosti FROV (do 31.8.2009 VÚRH) udržovala spolupracující firmy v povědomí celosvětového trendu, vyvíjel s nimi 
technologie a společně je uplatňoval v praxi. Trend od ryze extenzivního testování v rybničních podmínkách je podporován laboratorní 
analýzou a experimenty v kontrolovaných podmínkách měřící přístrojovou technikou, využívá metody molekulární a systémové biologie pro 
objektivnější definici kvality. Tyto trendy jsme promítli do připravovaného centra výzkumu, které má zajistit konkurenceschopnost tradičního 
fenoménu českého rybářství jako důležitého zemědělského odvětví.Pro dosažení inovačních technoogických cílů se FROV spojila s dalším 
pracovištěm JU a to ÚFB. Synergicky tak  bude dosažena situace, kdy Regionální VaV centrum budeschopno podnikům rybářského, 
vodohospodářského, vodárenského a čistírenskéhoprůmyslu nabídnout širokou znalostní základnu potřebnou pro konkurenceschopnost v 
Evropě.

#

#

#

#

#

#

#

#

#

2010-2013 2 CZ.1.05/2.1.00/01.0024

32. Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT Celoškolský projekt

Nastavení a zefektivnění procesů TT bude realizováno prostřednictvím založení a zprovoznění Centra pro transfer technologií (CTT) se 
dvěma ekonomicky a provozně na sobě nezávislými kancelářemi transferu technologií (KTT), jedné jako součást JU (KTT-JU) a druhé jako 
součást BC (KTT-BC). Hlavních cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím třech hlavních odborných aktivit::Klíčová aktivita 2 - Analýza 
zkušeností a ustanovení pracovišť CTTKlíčová aktivita 3 - Pilotní provoz pracovišť CTTKlíčová aktivita 4 - Podpora konkrétních případů 
transferu technologií

#

#

#

#

#

#

#

2012-2015 2 CZ.1.05/3.1.00/10.0214

33. Rozvoj PřF JU Přirodovědecká fakulta

Předmět projektu: Vybudování moderní infrastruktury včetně vybavení přístrojovým a dalším instrumentálním zařízením. V rámci projektu bude 
vybudováno min. 4750 m2 plochy s očekávanou hodnotou stavebních výdajů téměř 290 mil. Kč. Předpokládaná investice do přístrojové 
vybavenosti je plánována v hodnotě přibližně 44 mil. Kč. V rámci projektu dojde k odůvodněnému kapacitnímu nárůstu přibližně o 2700 m2 
užitné plochy čisté oproti stávajícímu stavu. Současně se počítá s přemístěním dalšího zařízení z pronajímaných prostor.Věcné zaměření 
projektu: Diverzifikací činností a zavedením nebiologických oborů se v regionu rozvíjí jediná vzdělávací instituce, která je schopná vychovávat 
odborníky v chemických, fyzikálních, fyzikálně-technických, matematických a informatických disciplínách v interakci s biologickými obory, a to 
v úrovni vysokoškolského vzdělání s vazbou na výzkumné aktivity. Vybavení navrhovaným přístrojovým a dalším instrumentálním zařízením je 
přímo vázáno na inovované a nově plánované studijní programy a pokrývá domény fyziky, chemie a experimentální biologie. Zároveň se počítá 
se zkvalitňováním studia a zvýšením jeho relevance mimo jiné i spoluprací s ústavy BC AV ČR. Věcné zaměření projektu dále počítá s 
rozvojem motivačních nástrojů pro studenty a mladé pracovníky s návazností na aktivity Grantové agentury JU, které povedou k setrvání ve 
výzkumu.

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

2011-2015 2 CZ.1.05/4.1.00/04.0155

34. Rozvoj ZF a FROV JU
Zemědělská fakulta a Fakulta 
rybářství a ochrany vod

Předmět projektu:Vybudování a vybavení společného objektu Zemědělské fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v 
Českých Budějovicích pro výukové a výzkumné účely přírodovědných a technických oborů. V rámci projektu bude vybudováno celkem 4 800 
m2 plochy, z toho bude 750 m2 tvořit plocha laboratoří a 1750 m2 plocha pro terciární vzdělávání spojené s VaV.  S ohledem na demolici 
stávajícího objektu dojde k odůvodněnému zvýšení užitné plochy čisté o 1764,3 m2 oproti stávajícímu stavu. Na úrovni jednotlivých součástí 
dochází vlivem opuštění v současnosti pronajímaných prostor k poklesu užívané plochy užitné čisté o 473 m2. Předpokládaná výše 
stavebních výdajů činí 242,5 mil. Kč a  na přístrojové vybavení je alokováno přibližně 38,2 mil. Kč. Věcné zaměření projektu: Vybudování 
nových kapacit vychází z výukových a výzkumných potřeb ZF a FROV JU. ZF JU přesune do nových prostor především studijní obory a 
specializace rostlinné výroby, agroekologie, krajinné ekologie a zemědělských biotechnologií. FROV JU zde bude zajišťovat výuku oboru 
rybářství a ochrany vod. Realizace projektu však bude mít vliv na celou strukturu výuky a výzkumu na ZF a FROV JU. Laboratorní a 
přístrojové vybavení bude využíváno i studenty jiných než přímo dislokovaných oborů, a to především díky faktu, že akademičtí pracovníci 
dislokovaní v nových prostorách budou školit studenty všech stupňů studia v oborech, které nebudou přímo umístěné v nových prostorách. 
Zlepšení podmínek se bude týkat zejména vědecko-výzkumné práce v oboru fytotechniky, ochrany rostlin, aplikace molekulárně genetických 
metod do šlechtění rostlin vč. řešení některých taxonomických otázek. Význam bude mít dále pro výzkum v oblasti nezemědělského využití 
zemědělských produktů a bioenergetiky. Dále bude rozvíjen výzkum v rámci biologických, environmentálních a chovatelských aspektů 
rybářství. Zkvalitňování studia bude dosaženo mj. i spoluprací s ústavy AV ČR, zahraničními partnery a subjekty aplikační sféry.

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

2011-2015 2 CZ.1.05/4.1.00/04.0190

35. MODERNIZACE FROV JU Fakulta rybářství a ochrany vod

V souladu s Aktualizací DZ JU na rok 2012 proběhne komplexní rekonstrukce objektu v Husově ulici. Stavební činnost se dotkne vnitřních 
infrastruktur objektu, ale směřuje i k úpravě typologie provozu, odpovídající členění a technickému řešení. V rámci realizace rekonstrukce je 
také výrazně zasaženo do vnější obálky objektu. Veškeré nově navržené úpravy mají za cíl uzpůsobit vnitřní dispoziční a provozní vazby 
výukovým a výzkumným potřebám. Prostory jsou koncipovány pro výzkumné, výukové a další účely, přičemž je dosaženo celkem 59% PUČ 
určených přímo pro výukovou a výzkumnou činnost. Podíl užití těchto ploch je orientačně půl na půl. Zlepšeny budou taktéž technické 
podmínky pro přístupnost jednotlivých prostor pro hendikepované studenty a ICT. V rámci projektu bude dosaženo renovace obálky budovy v 
celkové výměře cca 2.850 m2. Vnitřní modernizací dojde k renovaci cca 1.360 m2, přičemž se jedná o cca 6.685 m3 obestavěného prostoru. 
Díky kompletní modernizaci objektu na Husově ulici bude umožněna redislokace Laboratoře makromolekulární struktury a dynamiky nového 
Ústavu komplexních systémů FROV JU. Projekt zásadním způsobem zlepší podmínky  pro Laboratoře rybniční akvakultury a řízené 
reprodukce ryb a Laboratoře akvakultury. Statut výzkumné fakulty FROV JU bude i nadále potvrzovat finanční objem VaVaI aktivit  (65% resp. 
70% provozního rozpočtu). Tuto skutečnost bude doprovázen taktéž zvýšením podílu doktorského studia, k čemuž nemalou měrou přispěje 
právě navrhovaný projekt (index 62,33 a plánované zvýšení na 95,7).

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

2013-2015 2 CZ.1.05/4.1.00/11.0257

36. MODERNIZACE ZF JU Zemědělská fakulta 

V rámci projektu proběhne komplexní rekonstrukce ZOO pavilonů (objekty A,C,D,E). Vnitřní prostory přízemních zemědělských pavilonů 
projdou zásadní stavebně-technickou úpravou, dojde k vytvoření bezbariérového vstupu, změní se vnitřní dispozice jednotlivých objektů, 
budou rozšířeny laboratorní prostory, vybudovány zcela nové laboratoře a pracovny pedagogů a studentů, zastřešením 2 atrií vzniknou 
experimentální skleníky. Laboratorní prostory budou vybaveny novým laboratorním nábytkem, rozvody, klimatizací a doplněny moderními 
diagnostickými přístroji pro oblasti zpracování rostlinných a živočišných produktů a dálkového průzkumu země.Soustředěním tematicky 
zaměřených laboratoří se zázemím bude nově vybudováno Centrum aplikované a krajinné ekologie a agroekologie a Centrum hodnocení 
kvality zemědělských produktů. Zmodernizované učebny a přednáškové místnosti budou vybaveny audiovizuální technikou. V rekonstruovaných 
pavilonech převažují laboratorní a experimentální prostory (celkem 1140 m2) nad prostory výukovými (celkem 500 m2).

#

#

#

#

#

#

#

#

#

2013-2015 2 CZ.1.05/4.1.00/11.0258

#

37. MEVPIS Fakulta rybářství a ochrany vod JU Rekonstruce částibývalého Brokova mlýny ve Vodňanech, s přístavbou ubytovací části - nové středisko enviromentální výchovy
#

#
2010-2011 5 CZ.1.02/7.1.00/09.06274 zdroj: OP ŽP

38. 1. etapa komcipování JVTP celouniverzitní Výstavba nového pavilonu VTP I # 2006-2008 5 1.1/038 zdroj: OP PPP
39. Úspora energie JU Ekonomická fakulta JU Rekonstrukce objektu EF JU K 400 za účelenm úspora energií, spočívající v celkovém zateplení a výměně oken # 2008 5 CZ.1.02/3.2.00/07.00150 zdroj: OP ŽP (celkové IV - 13 173 tis. Kč
40. BAT centrum JU Zemědělská fakulta JU Vytvoření BAT centra  pro chovy hospodářských zvířat a jeho vybavení anlyticklým zařízením (přístroji) # 2010-2011 5 CZ.1.02/5.1.00/09.06271 zdroj: OP ŽP
41. Interaktivní naučná stezka CESTA ÚHOŘE Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vybudování interaktivní naučné stezky pro veřejnost v prostorách areálu školicího střediska MEVPIS

#

#
2014-2015 5 CZ.1.02/7.1.00/14.23102 zdroj: OP ŽP

42. Rozšíření výukových prostor environmentálního střediska 
MEVPIS, FROV JU

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Stavba výukového pavilonu Environmentálního střediska MEVPIS FROV JU pro účely pořádání vzdělávacích akcí pro žáky mateřských, 
základních a středních škol

#

#
2015 5 CZ.1.02/7.1.00/15.29233 zdroj: OP ŽP

43. Centrální část kampusu Jihočeské univerzity Rektorát JU Úpravy zeleně a komunikací prostor v centrální části kampusu JU, Branišovská 31a # 2014-2015 5 CZ.1.14/2.1.00/32.02969 zdroj: ROP NUTS II Jihozápad
#

39. JU - Pavilony ZF a PřF - Úspora energie Přírodovědecká fakulta JU výměna oken, vstupních dveří, zateplení fasády # 2010 6 233D349001511

40. JU - Rekonstrukce objektu Na Zlaté stoce 3 - CPE Přírodovědecká fakulta JU rekonstrukce bývalého bytového domu pro potřebu Centra polární ekologie (laboratoře, chladící sklady, pracovny pedagogů a doktorandů, 
výukové prostory)

#

#
2012-2013 6 133D21Y001602 k tomu 10 029 tis. Kč z LM2010009 (2012)

41. 900 - Petuniabukta - 4 mobilní kontejnery Přírodovědecká fakulta JU výroba, dodávka a montáž 4 atypických obytných kontejnerů (ložnice, laboratoř, kuchyně)
#

#

#

2014-2015 6 LM2010009 CzechPolar

42. 900 - Petuniabukta - výroba speciálního nábytku a dalšího 
vybavení

Přírodovědecká fakulta JU výroba a dodávka speciálního atypického nábytku pro 4 obytné kontejnery terénní stanice, včetně doplňkových prvků (kotev, schodišť. stupňů) a 
atyp.placht. přístřešku

#

#
2015 6 LM2010009 CzechPolar

43. Výzkumný ústav Longyaerbyen Norsko Přírodovědecká fakulta JU nákup dokončeného domu - dřevostavba v LY # 2013 6 LM2010009 CzechPolar celkem: 11 625 tis.Kč
44. JU - ZF - Rekonstrukce budovy ZF - pavilon kateder B Zemědělská fakulta JU generální rekonstrukce objektu (stavební konstrukce, rozvody, povrchy …), mimo fasády a výplně otvorů # 2011-2017 6 133D21Y001605

45. JU – úspora energie – objekt K 200 Zemědělská fakulta JU výměna oken, vstupních dveří, zateplení fasády # 2011-2012 6 233D349001513

46. JU - Pavilony ZF a PřF - Úspora energie Zemědělská fakulta JU výměna oken, vstupních dveří, zateplení fasády # 2010 6 233D349001511

47. JU - ZF - zateplení, výměna oken, dveří a vrat pav.údržby a 
atria pav.M

Zemědělská fakulta JU výměna oken, vstupních dveří, velkorozměrových garážových vrat, zateplení obvodového pláště, zateplení střechy z interieru
#

#
2012 6 133D21Y001601

48. JU - Rekonstrukce hygienického zařízení Terénní stanice 
Vomáčka

Zemědělská fakulta JU rekonstrukce hygien.zařízení 
#

#
2012 6 233D34L001515

49. JU - Nákup elektronické laserové střelnice pro katedru 
krajinného managementu-myslivost

Zemědělská fakulta JU nákup zboží
#

#
2012 6 233D34L001516

50.
JU - Nákup nové generace dojírny a software pro Katedru 
zemědělské techniky (výukový systém simulátoru řízení 
mléčné farmy)

Zemědělská fakulta JU nákup zboží

#

#

#
2012 6 233D34L001517

51. JU - Výměna termoskel v areálu skleníků ZF Zemědělská fakulta JU výměna skel stávajících skleníků ZF za tepelně izolační termoskla # 2012 6 233D34L001518

52. JU - ZF - Minipivovar a minimlékárna Zemědělská fakulta JU generální rekonstrukce koncové části hospodářských budov bývalého ŠZP (roh ulice Šípková a Na Zlaté stoce) nově zde budou umístěny 
prostory pro výukový minipivovar, minimlékárnu, centrální šatny pro studenty

#

#
2014-2016 6 133D21Y001606

53. JU - Zpevněné plochy-pavilon tělovýchovy JČU Pedagogická fakulta JU rozšíření zpevněných ploch před pavilonem TV PF JU # 2012 6 233D34L001519

54. JU – úspora energie – pavilon tělovýchovy Pedagogická fakulta JU výměna oken, vstupních dveří, zateplení fasády, střechy, rekonstrukce sedlového světlíku nad tělocvičnou H1, reko základních rozvodů VZT
#

#
2011-2012 6 233D349001512

55. JU - PF - Výstavba posluchárny nad tělocvičnou Dukelská Pedagogická fakulta JU rekonstrukce a nástavba nové víceúčelové auly pro 220 osob
#

#
2013-2014 6 133D21Y001603

56. JU - půdní vestavba v objektu ZSF, U Výstaviště 571/26 Zdravotně sociální fakulta JU rekonstrukce nevyužité půdy pro vestavbu 2 specializovaných učeben a hygienického zázemí a zázemí pro pedagogy # 2011 6 23334L1514

57. JU - ZSF Vltava - III. etapa    Zdravotně sociální fakulta JU přístavba třípodlažního křídla ZSF JU k fakultnímu komplexu Boreckého, s nástavbou 1 podlaží nad západním křídlem (centralizace výuky, 
přesun děkanátu a studijního oddělení, rozšíření kapacit výdejny stravy ..)

#

#
2013-2015 6 133D21Y001604

58. JU - EF - Rekonstrukce K400    Ekonomická fakulta JU rekonstrukce stavebních konstrukcí, povrchů, rozvodů děkanátu EF JU, rozdělená do etap # 2015-2018 6 133D21Y001608

59. JU - EF - Revitalizace centrální části kampusu    Ekonomická fakulta JU revitalizace nástupního venkovního prostoru k děkanátu EF JU - nástupní prostor do kampusu JU z východní strany # 2015 6 133D21Y001609

60. JU Pavilony univerzitní knihovny a humanitních oborů s 
rektorátem

Rekrorát výstavba 2 nových pavilonů - Filozofická fakulta JU a rektorát, Akademická knihovna JU
#

#
2008-2009 6 233D34L001510

61. JU - Centrum pro handicapované studenty se studentským 
klubem   

celouniverzitní novostavba přízemního objektu s plochou střechou, jedna část určena pro zajištění servisu a místa setkávání se studenty se specifickými 
potřebami, druhá část určena pro umístění studentského klubu s kavárnou

#

#
2015-2016 6 133D21Y001607

62. JU Výstavba teplovodu a přestavba parních úpraven 
parametrů v objektech ZF

celouniverzitní technologické rozvody teplovodů
#

#
2007 6 2333491503

#

#

Dotace z dalších titulů státního rozpočtu (např. NPU)

CELKEM dotace

CELKEM ZA VŠECHNY REALIZOVANÉ PROJEKTY

OP VAVPI

CELKEM OP VAVPI

Další OP

CELKEM další OP

Finanční zdroj 
pořízení Kódové označení dotačního titulu Poznámky a komentáře

OP VK

CELKEM OP VK

Poř. č. Název projektu Součást VŠ Stručný obsah projektu
Objem dotace

(tis. Kč)
Období 
realizace



Vysvětlivky k tab. 3

Název projektu:
Uvést název projektu, popř. jeho akronym

Součást VŠ:
Uvést součást VŠ, na které byl projekt realizován, popř. uvést "celoškolský projekt"

Stručný obsah projektu:
Uvést stručný popis projektu (mobilita studentů, podpora doktorandů, rozvoj studijního programu XY, podpora CŽV, apod.)

Objem dotace
Uvést celkové způsobilé náklady projektu připadající na VŠ jako řešitele či spoluřešitele. Uvádějte částku v tis. Kč, zaokrouhlené v řádu stovek.

Období realizace:
Uvést pouze projekty realizované v období 2007 - 2015. Projekty realizované před r. 2007 se neuvádějí.

Finanční zdroj pořízení:
1 OP VK
2 OP VaVpI
3 OP PA   
4 ROP    
5 další OP
6 dotace z dalších titulů státního rozpočtu (např. NPU)
7 finanční zdroje z vyšších samosprávných celků (krajů)

Kódové označení dotačního titulu:
Registrační číslo projektu nebo jiné kódové označení projektu



Tab. 3: Přehled realizovaných projektů finančně podpořených v období předcházejícího programového období (od 2007 - 2015)
Název organizace: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Datum zpracování: 21.9.2015, 6.5.2016 (dopl.HK) - pro OP VVV

31. Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity 
hydrocenóz Fakulta rybářství a ochrany vod

Po celé období své činnosti FROV (do 31.8.2009 VÚRH) udržovala spolupracující firmy v povědomí celosvětového trendu, vyvíjel s nimi 
technologie a společně je uplatňoval v praxi. Trend od ryze extenzivního testování v rybničních podmínkách je podporován laboratorní 
analýzou a experimenty v kontrolovaných podmínkách měřící přístrojovou technikou, využívá metody molekulární a systémové biologie pro 
objektivnější definici kvality. Tyto trendy jsme promítli do připravovaného centra výzkumu, které má zajistit konkurenceschopnost tradičního 
fenoménu českého rybářství jako důležitého zemědělského odvětví.Pro dosažení inovačních technoogických cílů se FROV spojila s dalším 
pracovištěm JU a to ÚFB. Synergicky tak  bude dosažena situace, kdy Regionální VaV centrum budeschopno podnikům rybářského, 
vodohospodářského, vodárenského a čistírenskéhoprůmyslu nabídnout širokou znalostní základnu potřebnou pro konkurenceschopnost v 
Evropě.

#

#

#

#

#

#

#

#

#

2010-2013 2 CZ.1.05/2.1.00/01.0024

32. Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT Celoškolský projekt

Nastavení a zefektivnění procesů TT bude realizováno prostřednictvím založení a zprovoznění Centra pro transfer technologií (CTT) se 
dvěma ekonomicky a provozně na sobě nezávislými kancelářemi transferu technologií (KTT), jedné jako součást JU (KTT-JU) a druhé jako 
součást BC (KTT-BC). Hlavních cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím třech hlavních odborných aktivit::Klíčová aktivita 2 - Analýza 
zkušeností a ustanovení pracovišť CTTKlíčová aktivita 3 - Pilotní provoz pracovišť CTTKlíčová aktivita 4 - Podpora konkrétních případů 
transferu technologií

#

#

#

#

#

#

#

2012-2015 2 CZ.1.05/3.1.00/10.0214

33. Rozvoj PřF JU Přirodovědecká fakulta

Předmět projektu: Vybudování moderní infrastruktury včetně vybavení přístrojovým a dalším instrumentálním zařízením. V rámci projektu bude 
vybudováno min. 4750 m2 plochy s očekávanou hodnotou stavebních výdajů téměř 290 mil. Kč. Předpokládaná investice do přístrojové 
vybavenosti je plánována v hodnotě přibližně 44 mil. Kč. V rámci projektu dojde k odůvodněnému kapacitnímu nárůstu přibližně o 2700 m2 
užitné plochy čisté oproti stávajícímu stavu. Současně se počítá s přemístěním dalšího zařízení z pronajímaných prostor.Věcné zaměření 
projektu: Diverzifikací činností a zavedením nebiologických oborů se v regionu rozvíjí jediná vzdělávací instituce, která je schopná vychovávat 
odborníky v chemických, fyzikálních, fyzikálně-technických, matematických a informatických disciplínách v interakci s biologickými obory, a to 
v úrovni vysokoškolského vzdělání s vazbou na výzkumné aktivity. Vybavení navrhovaným přístrojovým a dalším instrumentálním zařízením je 
přímo vázáno na inovované a nově plánované studijní programy a pokrývá domény fyziky, chemie a experimentální biologie. Zároveň se počítá 
se zkvalitňováním studia a zvýšením jeho relevance mimo jiné i spoluprací s ústavy BC AV ČR. Věcné zaměření projektu dále počítá s 
rozvojem motivačních nástrojů pro studenty a mladé pracovníky s návazností na aktivity Grantové agentury JU, které povedou k setrvání ve 
výzkumu.

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

2011-2015 2 CZ.1.05/4.1.00/04.0155

34. Rozvoj ZF a FROV JU
Zemědělská fakulta a Fakulta 
rybářství a ochrany vod

Předmět projektu:Vybudování a vybavení společného objektu Zemědělské fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v 
Českých Budějovicích pro výukové a výzkumné účely přírodovědných a technických oborů. V rámci projektu bude vybudováno celkem 4 800 
m2 plochy, z toho bude 750 m2 tvořit plocha laboratoří a 1750 m2 plocha pro terciární vzdělávání spojené s VaV.  S ohledem na demolici 
stávajícího objektu dojde k odůvodněnému zvýšení užitné plochy čisté o 1764,3 m2 oproti stávajícímu stavu. Na úrovni jednotlivých součástí 
dochází vlivem opuštění v současnosti pronajímaných prostor k poklesu užívané plochy užitné čisté o 473 m2. Předpokládaná výše 
stavebních výdajů činí 242,5 mil. Kč a  na přístrojové vybavení je alokováno přibližně 38,2 mil. Kč. Věcné zaměření projektu: Vybudování 
nových kapacit vychází z výukových a výzkumných potřeb ZF a FROV JU. ZF JU přesune do nových prostor především studijní obory a 
specializace rostlinné výroby, agroekologie, krajinné ekologie a zemědělských biotechnologií. FROV JU zde bude zajišťovat výuku oboru 
rybářství a ochrany vod. Realizace projektu však bude mít vliv na celou strukturu výuky a výzkumu na ZF a FROV JU. Laboratorní a 
přístrojové vybavení bude využíváno i studenty jiných než přímo dislokovaných oborů, a to především díky faktu, že akademičtí pracovníci 
dislokovaní v nových prostorách budou školit studenty všech stupňů studia v oborech, které nebudou přímo umístěné v nových prostorách. 
Zlepšení podmínek se bude týkat zejména vědecko-výzkumné práce v oboru fytotechniky, ochrany rostlin, aplikace molekulárně genetických 
metod do šlechtění rostlin vč. řešení některých taxonomických otázek. Význam bude mít dále pro výzkum v oblasti nezemědělského využití 
zemědělských produktů a bioenergetiky. Dále bude rozvíjen výzkum v rámci biologických, environmentálních a chovatelských aspektů 
rybářství. Zkvalitňování studia bude dosaženo mj. i spoluprací s ústavy AV ČR, zahraničními partnery a subjekty aplikační sféry.

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

2011-2015 2 CZ.1.05/4.1.00/04.0190

35. MODERNIZACE FROV JU Fakulta rybářství a ochrany vod

V souladu s Aktualizací DZ JU na rok 2012 proběhne komplexní rekonstrukce objektu v Husově ulici. Stavební činnost se dotkne vnitřních 
infrastruktur objektu, ale směřuje i k úpravě typologie provozu, odpovídající členění a technickému řešení. V rámci realizace rekonstrukce je 
také výrazně zasaženo do vnější obálky objektu. Veškeré nově navržené úpravy mají za cíl uzpůsobit vnitřní dispoziční a provozní vazby 
výukovým a výzkumným potřebám. Prostory jsou koncipovány pro výzkumné, výukové a další účely, přičemž je dosaženo celkem 59% PUČ 
určených přímo pro výukovou a výzkumnou činnost. Podíl užití těchto ploch je orientačně půl na půl. Zlepšeny budou taktéž technické 
podmínky pro přístupnost jednotlivých prostor pro hendikepované studenty a ICT. V rámci projektu bude dosaženo renovace obálky budovy v 
celkové výměře cca 2.850 m2. Vnitřní modernizací dojde k renovaci cca 1.360 m2, přičemž se jedná o cca 6.685 m3 obestavěného prostoru. 
Díky kompletní modernizaci objektu na Husově ulici bude umožněna redislokace Laboratoře makromolekulární struktury a dynamiky nového 
Ústavu komplexních systémů FROV JU. Projekt zásadním způsobem zlepší podmínky  pro Laboratoře rybniční akvakultury a řízené 
reprodukce ryb a Laboratoře akvakultury. Statut výzkumné fakulty FROV JU bude i nadále potvrzovat finanční objem VaVaI aktivit  (65% resp. 
70% provozního rozpočtu). Tuto skutečnost bude doprovázen taktéž zvýšením podílu doktorského studia, k čemuž nemalou měrou přispěje 
právě navrhovaný projekt (index 62,33 a plánované zvýšení na 95,7).

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

2013-2015 2 CZ.1.05/4.1.00/11.0257

36. MODERNIZACE ZF JU Zemědělská fakulta 

V rámci projektu proběhne komplexní rekonstrukce ZOO pavilonů (objekty A,C,D,E). Vnitřní prostory přízemních zemědělských pavilonů 
projdou zásadní stavebně-technickou úpravou, dojde k vytvoření bezbariérového vstupu, změní se vnitřní dispozice jednotlivých objektů, 
budou rozšířeny laboratorní prostory, vybudovány zcela nové laboratoře a pracovny pedagogů a studentů, zastřešením 2 atrií vzniknou 
experimentální skleníky. Laboratorní prostory budou vybaveny novým laboratorním nábytkem, rozvody, klimatizací a doplněny moderními 
diagnostickými přístroji pro oblasti zpracování rostlinných a živočišných produktů a dálkového průzkumu země.Soustředěním tematicky 
zaměřených laboratoří se zázemím bude nově vybudováno Centrum aplikované a krajinné ekologie a agroekologie a Centrum hodnocení 
kvality zemědělských produktů. Zmodernizované učebny a přednáškové místnosti budou vybaveny audiovizuální technikou. V rekonstruovaných 
pavilonech převažují laboratorní a experimentální prostory (celkem 1140 m2) nad prostory výukovými (celkem 500 m2).

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

2013-2015 2 CZ.1.05/4.1.00/11.0258

#

37. MEVPIS Fakulta rybářství a ochrany vod JU Rekonstruce částibývalého Brokova mlýny ve Vodňanech, s přístavbou ubytovací části - nové středisko enviromentální výchovy
#

#

#

2010-2011 5 CZ.1.02/7.1.00/09.06274 zdroj: OP ŽP
38. 1. etapa komcipování JVTP celouniverzitní Výstavba nového pavilonu VTP I # 2006-2008 5 1.1/038 zdroj: OP PPP
39. Úspora energie JU Ekonomická fakulta JU Rekonstrukce objektu EF JU K 400 za účelenm úspora energií, spočívající v celkovém zateplení a výměně oken # 2008 5 CZ.1.02/3.2.00/07.00150 zdroj: OP ŽP (celkové IV - 13 173 tis. Kč
40. BAT centrum JU Zemědělská fakulta JU Vytvoření BAT centra  pro chovy hospodářských zvířat a jeho vybavení anlyticklým zařízením (přístroji) # 2010-2011 5 CZ.1.02/5.1.00/09.06271 zdroj: OP ŽP
41. Interaktivní naučná stezka CESTA ÚHOŘE Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vybudování interaktivní naučné stezky pro veřejnost v prostorách areálu školicího střediska MEVPIS

#

#
2014-2015 5 CZ.1.02/7.1.00/14.23102 zdroj: OP ŽP

42. Rozšíření výukových prostor environmentálního střediska 
MEVPIS, FROV JU

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Stavba výukového pavilonu Environmentálního střediska MEVPIS FROV JU pro účely pořádání vzdělávacích akcí pro žáky mateřských, 
základních a středních škol

#

#

#

2015 5 CZ.1.02/7.1.00/15.29233 zdroj: OP ŽP
43. Centrální část kampusu Jihočeské univerzity Rektorát JU Úpravy zeleně a komunikací prostor v centrální části kampusu JU, Branišovská 31a # 2014-2015 5 CZ.1.14/2.1.00/32.02969 zdroj: ROP NUTS II Jihozápad

#

#

39. JU - Pavilony ZF a PřF - Úspora energie Přírodovědecká fakulta JU výměna oken, vstupních dveří, zateplení fasády # 2010 6 233D349001511

40. JU - Rekonstrukce objektu Na Zlaté stoce 3 - CPE Přírodovědecká fakulta JU rekonstrukce bývalého bytového domu pro potřebu Centra polární ekologie (laboratoře, chladící sklady, pracovny pedagogů a doktorandů, 
výukové prostory)

#

#
2012-2013 6 133D21Y001602 k tomu 10 029 tis. Kč z LM2010009 (2012)

41. 900 - Petuniabukta - 4 mobilní kontejnery Přírodovědecká fakulta JU výroba, dodávka a montáž 4 atypických obytných kontejnerů (ložnice, laboratoř, kuchyně)
#

#

#

2014-2015 6 LM2010009 CzechPolar

42. 900 - Petuniabukta - výroba speciálního nábytku a dalšího 
vybavení

Přírodovědecká fakulta JU výroba a dodávka speciálního atypického nábytku pro 4 obytné kontejnery terénní stanice, včetně doplňkových prvků (kotev, schodišť. stupňů) a 
atyp.placht. přístřešku

#

#

#

2015 6 LM2010009 CzechPolar

43. Výzkumný ústav Longyaerbyen Norsko Přírodovědecká fakulta JU nákup dokončeného domu - dřevostavba v LY # 2013 6 LM2010009 CzechPolar celkem: 11 625 tis.Kč
44. JU - ZF - Rekonstrukce budovy ZF - pavilon kateder B Zemědělská fakulta JU generální rekonstrukce objektu (stavební konstrukce, rozvody, povrchy …), mimo fasády a výplně otvorů # 2011-2017 6 133D21Y001605

45. JU – úspora energie – objekt K 200 Zemědělská fakulta JU výměna oken, vstupních dveří, zateplení fasády # 2011-2012 6 233D349001513

46. JU - Pavilony ZF a PřF - Úspora energie Zemědělská fakulta JU výměna oken, vstupních dveří, zateplení fasády # 2010 6 233D349001511

47. JU - ZF - zateplení, výměna oken, dveří a vrat pav.údržby a 
atria pav.M

Zemědělská fakulta JU výměna oken, vstupních dveří, velkorozměrových garážových vrat, zateplení obvodového pláště, zateplení střechy z interieru
#

#
2012 6 133D21Y001601

48. JU - Rekonstrukce hygienického zařízení Terénní stanice 
Vomáčka

Zemědělská fakulta JU rekonstrukce hygien.zařízení 
#

#
2012 6 233D34L001515

49. JU - Nákup elektronické laserové střelnice pro katedru 
krajinného managementu-myslivost

Zemědělská fakulta JU nákup zboží
#

#
2012 6 233D34L001516

50.
JU - Nákup nové generace dojírny a software pro Katedru 
zemědělské techniky (výukový systém simulátoru řízení 
mléčné farmy)

Zemědělská fakulta JU nákup zboží

#

#

#
2012 6 233D34L001517

51. JU - Výměna termoskel v areálu skleníků ZF Zemědělská fakulta JU výměna skel stávajících skleníků ZF za tepelně izolační termoskla # 2012 6 233D34L001518

52. JU - ZF - Minipivovar a minimlékárna Zemědělská fakulta JU generální rekonstrukce koncové části hospodářských budov bývalého ŠZP (roh ulice Šípková a Na Zlaté stoce) nově zde budou umístěny 
prostory pro výukový minipivovar, minimlékárnu, centrální šatny pro studenty

#

#
2014-2016 6 133D21Y001606

53. JU - Zpevněné plochy-pavilon tělovýchovy JČU Pedagogická fakulta JU rozšíření zpevněných ploch před pavilonem TV PF JU # 2012 6 233D34L001519

54. JU – úspora energie – pavilon tělovýchovy Pedagogická fakulta JU výměna oken, vstupních dveří, zateplení fasády, střechy, rekonstrukce sedlového světlíku nad tělocvičnou H1, reko základních rozvodů VZT
#

#
2011-2012 6 233D349001512

55. JU - PF - Výstavba posluchárny nad tělocvičnou Dukelská Pedagogická fakulta JU rekonstrukce a nástavba nové víceúčelové auly pro 220 osob
#

#
2013-2014 6 133D21Y001603

56. JU - půdní vestavba v objektu ZSF, U Výstaviště 571/26 Zdravotně sociální fakulta JU rekonstrukce nevyužité půdy pro vestavbu 2 specializovaných učeben a hygienického zázemí a zázemí pro pedagogy # 2011 6 23334L1514

57. JU - ZSF Vltava - III. etapa    Zdravotně sociální fakulta JU přístavba třípodlažního křídla ZSF JU k fakultnímu komplexu Boreckého, s nástavbou 1 podlaží nad západním křídlem (centralizace výuky, 
přesun děkanátu a studijního oddělení, rozšíření kapacit výdejny stravy ..)

#

#
2013-2015 6 133D21Y001604

58. JU - EF - Rekonstrukce K400    Ekonomická fakulta JU rekonstrukce stavebních konstrukcí, povrchů, rozvodů děkanátu EF JU, rozdělená do etap # 2015-2018 6 133D21Y001608

59. JU - EF - Revitalizace centrální části kampusu    Ekonomická fakulta JU revitalizace nástupního venkovního prostoru k děkanátu EF JU - nástupní prostor do kampusu JU z východní strany # 2015 6 133D21Y001609

60. JU Pavilony univerzitní knihovny a humanitních oborů s 
rektorátem

Rekrorát výstavba 2 nových pavilonů - Filozofická fakulta JU a rektorát, Akademická knihovna JU
#

#
2008-2009 6 233D34L001510

61. JU - Centrum pro handicapované studenty se studentským 
klubem   

celouniverzitní novostavba přízemního objektu s plochou střechou, jedna část určena pro zajištění servisu a místa setkávání se studenty se specifickými 
potřebami, druhá část určena pro umístění studentského klubu s kavárnou

#

#
2015-2016 6 133D21Y001607

62. JU Výstavba teplovodu a přestavba parních úpraven 
parametrů v objektech ZF

celouniverzitní technologické rozvody teplovodů
#

#
2007 6 2333491503

#

#
#

Vysvětlivky k tab. 3

Název projektu:
Uvést název projektu, popř. jeho akronym

Součást VŠ:
Uvést součást VŠ, na které byl projekt realizován, popř. uvést "celoškolský projekt"

Stručný obsah projektu:
Uvést stručný popis projektu (mobilita studentů, podpora doktorandů, rozvoj studijního programu XY, podpora CŽV, apod.)

Objem dotace
Uvést celkové způsobilé náklady projektu připadající na VŠ jako řešitele či spoluřešitele. Uvádějte částku v tis. Kč, zaokrouhlené v řádu stovek.

Období realizace:
Uvést pouze projekty realizované v období 2007 - 2015. Projekty realizované před r. 2007 se neuvádějí.

Finanční zdroj pořízení:
1 OP VK
2 OP VaVpI
3 OP PA   
4 ROP    
5 další OP
6 dotace z dalších titulů státního rozpočtu (např. NPU)
7 finanční zdroje z vyšších samosprávných celků (krajů)

Kódové označení dotačního titulu:
Registrační číslo projektu nebo jiné kódové označení projektu

Dotace z dalších titulů státního rozpočtu (např. NPU)

CELKEM dotace

CELKEM ZA VŠECHNY REALIZOVANÉ PROJEKTY

OP VAVPI

CELKEM OP VAVPI

Další OP

CELKEM další OP

Finanční zdroj 
pořízení Kódové označení dotačního titulu Poznámky a komentářePoř. č. Název projektu Součást VŠ Stručný obsah projektu
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Tabulka č. 6a

název organizace: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
datum zpracování: 08.02.2016

identifikace budov: RE - rektorát JU, PřF - Přírodovědecká fakulta, EF - Ekonomická fakulta, ZF - Zemědělská fakulta, FF - Filozofická fakulta,  PF - Pedagogická fakulta, TF - Teologická fakulta, ZSF - Zdravotně sociální fakulta, 
FROV - Fakulta rybářství a ochrany vod, KaM - Koleje a Menzy

Program 133 21Y
Objem INV z 

vlastních zdrojů 
Objem NIV z  

vlastních zdrojů Dotace celkem

Název akce od do 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011-2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011-2019 2011-2019

JU - ZSF  Vltava - III. etapa                               
ev.č. EDS  133D21Y001604

2011 2016 0,000 0,000 0,000 28,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,307 0,000 0,000 0,000 5,518 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,210 33,918

JU - EF - Rekonstrukce K 400                          2015 2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,560 0,000 0,000 0,000 16,893 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,560

JU - PF - Výstavba posluchárny nad 
tělocvičnou Dukelská                                                                   
ev.č. EDS 133D21Y001603 

2013 2015 0,000 0,000 7,700 19,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,017 0,000 0,000 0,000 0,605 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 27,795

JU - ZF - Rekonstrukce budovy ZF JU - 

pavilon kateder B                                              
ev.č. EDS 133D21Y001605                                

2015 2017 0,000 0,000 0,000 0,000 20,140 24,000 6,973 0,000 0,000 6,821 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,370 0,000 0,000 0,000 1,440 57,483

JU - ZF - Zateplení, výměna oken, dveří a 
vrat pavilonu údržby a atria pavilonu M                                                 
ev.č. EDS 133D21Y001601

2011 2012 0,000 3,891 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,547 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,891

JU - PřF - Rekonstrukce Na Zlaté stoce 3 - 
CPE                                                                   
ev.č. EDS 133D21Y001602

2012 2012 0,000 0,000 8,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,891 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,030

JU – EF - revitalizace centrální části 
kampusu

2015 2015 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 2,632 0,000 0,000 0,000 1,676 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,132

JU - ZF - výukový minipivovar a 
minimlékárna                                             
ev.č. EDS 133D21Y001606

2015 2015 0,000 0,000 0,000 0,000 6,322 3,878 0,000 0,000 0,000 6,078 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,200

JU - Centrum pro handicapované studenty 
se student.klubem

2014 2015 0,000 0,000 0,000 0,000 6,684 0,000 0,000 0,000 0,000 12,645 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,569 7,284

JU - PF - Pavilon tělovýchovy II. etapa                                                2014 2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43,043 0,000 0,000 7,836 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,037 0,000 0,000 2,216 44,080

Celkem 0,000 3,891 15,730 47,890 34,646 41,070 50,016 0,000 0,000 85,712 0,000 0,000 0,000 6,123 0,600 6,370 1,037 0,000 0,000 4,584 207,373

85,712 4,584

% suma

Legenda: SR 69,67 207,373

Tab č. 6a: VZ 30,33 90,295
Celková finanční bilance  ze státního rozpočtu kapitoly 333 297,668

Tab č. 6b:
Celková finanční bilance z operačních programů EU

Tab č. 6c:
Celková finanční bilance z vlastních (jiných) zdrojů - uvádějte akce nad 10 mil.Kč

193,243 14,130

Celková finanční bilance VVŠ ze státního rozpočtu kapitoly 333 v letech  20xx - 2019 

Termíny financování             (v 
letech)

Investiční fin. potřeby z SR Neinvestiční fin. potřeby z SR

subtitul 133 21Y



evid.č. 
(pro 

přehled 
akcí)

součást akce uvažovaný či již známý převažující zdroj plánovaná 
realizace

externí zdroj (bez dalšího 
rozlišení - IV / NIV)

vl.zdroje (bez 

dalšího 
rozlišení IV / 

NIV - orientačně 

celkem Poznámky Otázky pro fakultu Vyjádření fakulty - září 2016

17 PřF PřF - skleník GMO; Posílení experimentálního zázemí pro výuku 
molekulárních přístupů ke studiu rostlin KEBR původně směrováno do OP VVV 2019 19,000 1,000 20,000 převzato z původních přehledů ÚR - podzim 2015

Především napsat, zda fakulta má tuto akci v plánu i 
nadále. Pak tedy odpovědět kdy, z jakých zdrojů a zda se 
původně odhadovaný rozsah změnil, či ne.

v plánu nadále, směřováno do OPVVV

18 PřF PřF - budova B - venkovní prostory;  Rozvoj a modernizace 

laboratoří ekologických oborů původně směrováno do OP VVV 2019 15,765 0,830 16,595 dtto v plánu nadále, směřováno do OPVVV

19 PřF PřF -  BC AV;  Vybudování laboratoře pro vývoj SMART zařízení původně směrováno do OP VVV 2019 4,275 0,225 4,500 dtto v plánu nadále, směřováno do OPVVV
20 PřF PřF - BC AV;  Investiční podpora pro projekt VI ELIXIR                     původně směrováno do OP VVV 2019 0,000 0,000 0,000 dtto investice v projektu Elixír bude mít jít partner

21 PřF PřF  - BC AV; Vytvoření výukového, školící a simulační pracoviště 
ochrany před kyberterorismem původně směrováno do OP VVV 2019 5,510 0,290 5,800 dtto v plánu nadále, směřováno do budoucího programování

22 PřF PřF -  BC AV; Vytvoření laboratoře pro práci s multimedii původně směrováno do OP VVV 2019 3,610 0,190 3,800 dtto v plánu nadále, směřováno do budoucího programování

23 PřF PřF -  BC AV; Inovace programového vybavení pro prakticky 
zaměřenou výuku a výzkum modelování a simulací původně směrováno do OP VVV 2019 1,995 0,105 2,100 dtto v plánu nadále, směřováno do budoucího programování

28 PřF PřF - Přístrojové vybavení a podpora oborů v budově C  OP VVV 2017-2019 109,866 5,494 115,360 Mechanismy a dynamika makromolekulárních komplexů - R.Tůma dtto podaný projekt do OP VVV
29 PřF PřF - Univerzitní superpočítač CMU pro potřeby vzdělávání a výuky původně směrováno do OP VVV 2019-2020 8,075 0,425 8,500 dtto v plánu, směřováno do OPVVV
30 PřF PřF - Excelentní výzkum Eko-evo-genomická platforma  OP VVV 2017-2018 63,026 3,151 66,177 eko-evo-genomikcá platforma, prof. Hypša podaný projekt do OP VVV
31 PřF PřF - SOWA OP VVV 2017-2018 5,136 0,256 5,392 podaný projekt do OP VVV

32 PřF PřF a Bonatický ústav OP VVV 2018 3,519 0,176 3,695
Produkce biomasy polárních ajiných mikrořas adaptovaných na nízké teploty v 
vhladných obdobích roku ve střední Evropě - J. Elster podaný projekt do OP VVV

33 PřF PřF - CzechPolar II OP VVV 2017-2018 1,904 0,096 2,000 navázání na CzechPolar I podaný projekt do OP VVV
34 PřF PřF - C4SYS OP VVV 20017 23,552 1,178 24,730 formální opravy podaný projekt do OP VVV
35 PřF PřF - Centrum fotosyntézy směřován do OP VVV 2018-2020 19,000 1,000 20,000 prof. Vácha + prof. Polívka nově připravovaný projekt 

36 PřF PřF - Modernizace výzkumného/výukového zázemí PřF JU 
(modernizace budovy "O" a podíl na výstavbě nového pavilonu) MŠMT? + vlastní zdroje 2017 0,000 20-30 0,000 dtto hlavní cíl fakulty, zvětšit pracovní kapacitu

Vysvětlivky
*) Programové financování ze státního rozpočtu, z kapitoly MŠMT


