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zařazení níže uvedených projektů do indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – zóna 
„Lidové sady“ 
 
a ukládá 
 
Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit oznámení aktualizace indikativního 
seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ poskytovateli dotace 
 

 T: bezodkladně
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Důvodová zpráva 
 

Zástupci Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL) a Centra zdravotní a sociální péče 
Liberec, příspěvkové organizace (dále jen CZ a SP), se v uplynulé době obrátili na manažera 
IPRM s požadavkem na posouzení souladu předložených projektů s předmětným integrova-
ným plánem. Jedná se o tyto projekt: 

 

 Název projektu Předkladatel Cílový OP 

1 Profesní vzdělávání v sociálních službách ve městě Li-
berec 

CZ a SP OP LZZ 

2 Inovativní výrobky a environmentální technologie TUL OP VaVpI 

3 Aplikace nanomateriálů a progresivních technologií TUL OP VaVpI 

4 Nanovlákenné materiály pro tkáňové inženýrství TUL OP VaVpI 

  

Pro projekty TUL směřující do OP VaVpI je relevantní Opatření 1.1 IPRM – Rozvoj in-
frastruktury pro výzkum, vývoj a inovace, které uvádí následující typové aktivity: 

• Rekonstrukce a rozšíření stávajících kapacit pro výzkum, vývoj a inovace, 
• Pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum, vývoj a 

inovace, 
• Investice do infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, vývojem a inovacemi na 

vysokých školách, 
• Modernizace a rozšíření informační infrastruktury vysokých škol pro výzkum, vývoj a 

inovace. 

Pro projekt CZ a SP směřující do OP LZZ je relevantní Opatření 2.2 - Zvyšování kvality a 
nabídky vzdělávání a zlepšování podmínek pro sociální integraci, který uvádí následující ty-
pové aktivity relevantní k záměru: 

• Rozvoj celoživotního vzdělávání, 
• Podpora prevence sociálně-patologických jevů, 
• Vzdělávání příslušníků cílových skupin a dalších subjektů působících v oblasti so-

ciální integrace, 
• Vzdělávání v procesech rozvoje služeb sociální integrace, 
• Podpora sociální integrace zdravotně postižených občanů. 

 

Výše uvedené projekty byly posouzeny manažerem IPRM a externím hodnotitelem (viz přílo-
ha) a byly navrženy Řídícímu výboru ke schválení k zařazení do indikativního seznamu. Ří-
dící výbor schválil formou per rollam zařazení výše uvedených projektů do indikativního 
seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“. 

 

OP LZZ – operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP VaVpI – operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

 



 

 

4

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Projekt Profesní vzdělávání v sociálních službách ve městě Liberec 

Příloha č. 2 – Projekt Inovativní výrobky a environmentální technologie 

Příloha č. 3 – Projekt Aplikace nanomateriálů a progresivních technologií 

Příloha č. 4 – Projekt Nanovlákenné materiály pro tkáňové inženýrství 

Příloha č. 5 – posouzení projektu Profesní vzdělávání v sociálních službách ve městě Liberec 

Příloha č. 6 – posouzení projektu Inovativní výrobky a environmentální technologie  

Příloha č. 7 – posouzení projektu Aplikace nanomateriálů a progresivních technologií 

Příloha č. 8 – posouzení projektu Nanovlákenné materiály pro tkáňové inženýrství 
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Projektový zám�r v rámci TOP  
IPRM Liberec – zóna Lidové sady 

1. Název projektu 

„PROFESNÍ VZD�LÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VE M�ST� LIBEREC“

2. Typ projektu 

Neinvesti�ní grantový projekt 

3. Opera�ní program/oblast podpory/výzva 

Opera�ní program: Lidské zdroje a zam�stnanost 
Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
�íslo výzvy: A7
Název výzvy: Výzva pro p�edkládání GP 3.1 – Vzd�lávání v sociálních službách

4. P�edkladatel projektu a partne�i 

Centrum zdravotní a sociální pé�e Liberec, p�ísp�vková organizace 
Sídlo: Krej�ího 1172/3, 460 06 Liberec 6 – Rochlice 

I�: 65100654 

Centrum zdravotní a sociální pé�e Liberec je p�ísp�vkovou organizací z�ízenou Statutárním m�stem 

Liberec. Organizace vznikla v roce 1997 a zajiš�uje velmi široké spektrum služeb pro obyvatele m�sta 

a p�ilehlého okolí. Jde o nejv�tšího poskytovatele sociálních a zdravotních služeb senior�m, zdravotn�

postiženým osobám a dále pe�ujícím rodinám, ve kterých se narodily sou�asn� 3 nebo více d�tí na 

území m�sta Liberce. 

�innost je zam��ena: 

- na sociální pé�i formou: 

      pe�ovatelské služby, 

      odleh�ovací služby pobytové nebo ambulantní, 

      bezplatného základního sociálního poradenství, 

- a na zdravotní pé�i formou:  

      domácí pé�e (home care), 

      fyzioterapie. 

Cílem organizace je komplexn� poskytnout pomoc a podporu klient�m a jejich rodinám takovým 

zp�sobem, aby mohli d�stojn� a nezávisle žít ve svém domácím prost�edí, a tím co nejvíce zlepšit 

kvalitu svého života. 
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5. Partner(�i) projektu 

Spirála Turnov, o.s. 
Sídlo: D�lnická 243, 513 01 Semily 

I�: 228 83 517 

Ob�anské sdružení Spirála Turnov vzniklo v roce 2011 a jeho hlavní náplní je oblast celoživotního 

vzd�lávání a realizace a podpora aktivit zam��ených na adaptabilitu a uplatn�ní na trhu práce zejména 

skupin osob, kterým hrozí sociální vylou�ení – jde o osoby se zdravotním postižením, osoby pe�ující o 

d�ti do 15 let �i osoby starší padesáti let. 

Silný realiza�ní tým, který má dlouholeté zkušenosti s realizací projekt� pro tyto cílové skupiny v 

jiných organizacích, je p�ipraven zužitkovat zkušenosti, které má s výukou a p�ípravou uchaze�� o 

zam�stnání v Libereckém i Královéhradeckém kraji a p�ipravit programy s co nejv�tší efektivitou a 

p�edevším s citlivým p�ístupem k cílové skupin�. Organizace zam�stnává formou chrán�ného 

pracovního místa rovn�ž osoby se zdravotním postižením. 

6. Cíl projektu 

Cílem projektu je zajistit vysokému po�tu pracovník� p�sobících v sociální oblasti na území m�sta 

Liberce kvalitní systém celoživotního vzd�lávání. Grantový projekt umožní vzd�lávat pracovníky 

cílových skupin v oblastech a kompetencích, jež by jinak vlastními prost�edky organizací šlo jen velmi 

t�žko zajistit. 

Primárním cílem projektu je podpo�it odborné kompetence a tím ovlivnit kvalitu poskytovaných 

služeb u: 

 - sociálních pracovník�, pracovník� v sociálních službách a vedoucích pracovník� organizace 

žadatele (p�edkladatele projektu), 

- sociálních pracovník�, pracovník� v sociálních službách a vedoucích pracovník� dalších 

spolupracujících organizací m�sta Liberce (žadatel spolupracuje i s dalšími organizacemi a 

obcemi v regionu v rámci pot�eb komunitního plánu a pracovní skupiny pro seniory, v p�ípad�

obecných témat i u jiných skupin) 

- fyzických osob žijících na území m�sta Liberec, p�íp. jeho okolí, které poskytují pomoc 

p�íjemci p�ísp�vku na pé�i. 

7. Výchozí situace 

Poskytované sociální služby se �ídí podle zákona �. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který 

upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nep�íznivé sociální situaci 

prost�ednictvím sociálních služeb. 

Pe�ovatelská služba poskytuje terénní sociální služby na celém území m�sta Liberce a v obcích, které 

mají s organizací žadatele uzav�enou smlouvu o poskytování služeb. 

Oproti p�edcházejícím let�m v roce 2012 významn� vzrostl zájem o pobytové odleh�ovací služby, 

jedná se v�tšinou o imobilní klienty, kte�í pot�ebují celodenní pé�i v�etn� všech �inností, které jim 

mohou usnadnit návrat zp�t do b�žného života  p�i zachování lidské d�stojnosti. 

Ceny služeb organizace jsou dány ceníkem výše úhrad za poskytování p�íslušné služby schváleným 

Radou m�sta Liberec a jsou pr�b�žn� aktualizovány dle platných p�edpis�.  
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P�ehled po�tu klient� v roce 2011:                                                2012: 

- Pe�ovatelská služba: 959 klient�                              901 klient�

- Odleh�ovací služby:   39 klient�                                46 klient�

- Domácí pé�e:  137 klient�                              165 klient�

- Fyzioterapie:   130 klient�                              154 klient�

V roce 2012 se po�et klient� snížil díky revizi smluv. U klient�, kte�í pé�i dlouhodob� nevyužívali 

byly smlouvy po dohod� s klientem zrušeny. Díky tomuto kroku ze strany organizace mohlo dojít 

k navýšení rozsahu poskytované pé�e u klient� s vyššími pot�ebami pé�e. Cílem organizace v letech 

2011-12 bylo p�edevším zkvalit�ování poskytování pé�e v sociální i zdravotní oblasti. Primárním 

úkolem v tomto sm�ru pro následující roky je intenzivní vzd�lávání pracovník� organizace a 

zefektivn�ní naší práce. 

Vedle povinné kvalifikace pro práci v sociálních službách a jejího zajišt�ní pro ty pracovníky, kte�í 

kvalifikaci nespl�ují, je dále nutné, aby se všichni pracovníci pr�b�žn� vzd�lávali, sledovali nové 

postupy, trendy a p�edpisy. Vzhledem ke zkvalitn�ní a zefektivn�ní našich služeb jsou velmi d�ležité 

aktivity v oblasti vzd�lávání ve všech oblastech pé�e o seniory i osoby s t�lesným postižením, p�íp. i 

pé�e o malé d�ti. Rádi bychom díky tomuto projektu zajistili pro naše zam�stnance opravdu kvalitní 

vzd�lávání dle našich skute�ných pot�eb a pot�eb našich klient�.  Kvalitní vzd�lávání je v sou�asné 

dob� velmi nákladné. Tento projekt by umožnil nezat�žovat a nenavyšovat rozpo�et naší organizace 

na vzd�lávání našich zam�stnanc� pro  rok 2014 a 2015. 

Centrum zdravotní a sociální pé�e Liberec, p�ísp�vková organizace je díky propojení sociální a 

zdravotní pé�e a provozováním dom� s pe�ovatelskou službou schopno obyvatel�m krajského m�sta 

Liberce a p�ilehlých obcí nabídnout komplexní pé�i a podporu, která umož�uje, aby lidé z�stali ve 

svém domácím prost�edí po co nejdelší dobu. Naším cílem do budoucna je pokusit se velmi intenzivní 

spoluprací mezi jednotlivými úseky organizace udržovat vysoký standard kvality života klienta v jeho 

domácím prost�edí. Navržené vzd�lávací aktivity, jež jsou sou�ástí p�edkládaného projektu, si kladou 

za cíl zefektivnit naši práci a vysoce zkvalitnit námi nabízené ve�ejn� prosp�šné služby. 

8. Popis projektu 

P�edkládaný projekt zahrnuje komplexní vzd�lávání v oblasti sociálních služeb na období 3 

kalendá�ních let (2013-2015). Podpo�enou organizací budou vedle žadatele a partnera projektu další 

spolupracující organizace regionu a m�sta Liberce a jejich odborní pracovníci. 

8.1 Aktivity projektu 

1. Další (odborné) vzd�lávání sociálních pracovník� a pracovník� v sociálních službách 
v organizaci p�edkladatele a dalších spolupracujících organizacích v m�st� Liberec: 

a) prost�ednictvím akreditovaných vzd�lávacích kurz� pro další vzd�lávání sociálních 

pracovník� a pracovník� v sociálních službách dle §111 odst. 2 písm. b) zákona �. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (akreditace od Ministerstva práce a 

sociálních v�cí) 

Akreditované vzd�lávací kurzy jsou koncipovány jako otev�ené s nabídkou dalším 

poskytovatel�m. Jejich univerzalita bude ov��ena ve vzd�lávacím systému organizace 

žadatele. 
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b) prost�ednictvím odborných stáží v registrovaných sociálních službách v rámci dalšího 

vzd�lávání sociálních pracovník� a pracovník� v sociálních službách v kontextu §111 odst. 2 

písm. c) zákona �. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.

2. Kvalifika�ní vzd�lávání pracovník� v sociálních službách 

Akreditované kvalifika�ní kurzy pro pracovníky v sociálních službách dle § 116 odst. 5 zákona �. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (akreditace od Ministerstva práce a 

sociálních v�cí). 

3. Odborné vzd�lávání sociálních pracovník� a vedoucích pracovník�

Akreditované kurzy pro vedoucí pracovníky v sociálních službách dle §111 a § 117a zákona �. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (akreditace od Ministerstva práce a 

sociálních v�cí). 

4. Vzd�lávání fyzických osob, které poskytují pomoc p�íjemci p�ísp�vku na pé�i 

Akreditované kurzy pro ú�ely odborné podpory fyzických osob, které poskytují pomoc p�íjemci 

p�ísp�vku na pé�i dle §117a zákona �. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� (akreditace od Ministerstva práce a sociálních v�cí).

Navržená témata odborného vzd�lávání: 

1. Jednání s klientem 

2. Sexualita v seniorském v�ku 

3. Aktiviza�ní �innosti 

4. Práce s imobilním klientem 

5. Vztahy na pracovišti 

6. Podpora lidské d�stojnosti 

7. Podpora p�i uplat�ování vlastní v�le 

8. Vyhodnocování vlastních zdroj� klienta 

9. Podpora p�i zajiš�ování vlastního zdraví 

10. Motivace k aktivizaci vlastní osoby 

11. Psychoterapeutický výcvik pro sociální pracovníky 

12. Kinestetika 

13. Výživa seniora 

8.2 Výstupy, výsledky a dopady projektu 

Po�ty podpo�ených osob v organizaci žadatele – p�edpoklad:  

- z toho sociální pracovníci: 4 

- pracovníci v sociálních službách: 57 

- vedoucí pracovníci organizace: 3 

Po�ty podpo�ených osob v dalších organizacích libereckého regionu a m�sta Liberec – p�edpoklad:  

- z toho sociální pracovníci: 3 

- pracovníci v sociálních službách: 60 

- vedoucí pracovníci organizací:3 

Po�ty podpo�ených fyzických osob, které poskytují pomoc p�íjemci p�ísp�vku na pé�i – p�edpoklad: 

10 

Sou�ástí aktivit projektu budou pr�zkumy a dotazníková šet�ení na téma: nap�. informovanost o 

službách, dostupnost t�chto služeb, poptávka po chyb�jících službách. Jedním z výsledk� projektu 
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bude navázání spolupráce s dalšími poskytovateli r�zných sociálních služeb, s odborníky ve zdravotní 

sfé�e a jiné. Uvedené aktivity budou sloužit k v�tší propagaci naší organizace a ší�ení informací o 

službách, které naše organizace nabízí.  

Dalším z výsledk� projektu bude osv�tová �innost k podpo�e v pé�i o seniora v rodin�. Z jedním 

z výstup� projektu je podpora aktivního stá�í a p�ístupu k n�mu. Zvyšování dostupnosti a kvality 

služeb poskytovaných v sociální oblasti na území m�sta Liberec má bezprost�ední vliv na sociální 

za�le�ování sociáln� vylou�ených osob a osob ohrožených sociálním vylou�ením (senior�, osob se 

zdravotním postižením), v�etn� odstra�ování bariér v jejich p�ístupu ke vzd�lávání a k zam�stnání. 

8.3 Cílové skupiny 

• pracovníci poskytovatel� sociálních služeb zapsaných v registru poskytovatel� sociálních 

služeb (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci) 

• fyzické osoby, které poskytují pomoc p�íjemci p�ísp�vku na pé�i – fyzické osoby pe�ující o 

osobu, která je p�íjemcem p�ísp�vku na pé�i a která je z r�zných p�í�in ohrožena sociálním 

vylou�ením. P�i�emž tyto pe�ující osoby se samy díky této pé�i dostávají do situací, kdy jsou 

znevýhodn�ny v p�ístupu ke službám �i na trh práce.  

8.4 P�edpokládaný harmonogram realizace projektu 

P�edpoklad 1. 7. 2013 – 30. 6. 2015  

8.5 Rámcový rozpo�et projektu a jeho financování 

Kapitola rozpo�tu Celkem v K�
Osobní náklady 3 374 000,- 

Za�ízení    196 000,- 

Nákup služeb 4 600 000,- 

Nep�ímé náklady 1 330 000,- 

Celkem v K� 9 500 000,- 

Financování: 

ESF – 85 % 

Státní rozpo�et �R – 15 % 

9. Vazba na IPRM a Zónu Lidové sady 

P�edkládaný projektový zám�r jednozna�n� p�ispívá k �ešení priorit Integrovaného plánu rozvoje 

m�sta, zejména v oblasti rozvoje sociální integrace, konkrétn� jde o Specifický cíl 2: Podpora 

vzd�lávacího potenciálu a sociální integrace.
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Posouzení projektového záměru a možnosti jeho zařazení do  
IPRM – zóna Lidové sady 

 
Název projektového záměru: Profesní vzdělávání v sociálních službách ve městě Liberec 
 
Předpokládaný OP: OP LZZ, výzva A7 
 
Zhodnocení vazby projektu na IPRM z hlediska věcného: 
V rámci IPRM je pro daný PZ relevantní Opatření 2.2 - Zvyšování kvality a nabídky 
vzdělávání a zlepšování podmínek pro sociální integraci, který uvádí následující typové 
aktivity relevantní k záměru: 

• Rozvoj celoživotního vzdělávání 
• Podpora prevence sociálně-patologických jevů 
• Vzdělávání příslušníků cílových skupin a dalších subjektů působících v oblasti 

sociální integrace 
• Vzdělávání v procesech rozvoje služeb sociální integrace 
• Podpora sociální integrace zdravotně postižených občanů 

 
Z pohledu věcné vazby i cílové skupiny projektového záměru lze identifikovat jednoznačný 
soulad projektového záměru s IPRM – aktivity projektu se vztahují ke všem uvedeným 
typovým aktivitám. 
 
Zhodnocení vazby projektu na IPRM z hlediska vazby na zónu Lidové sady 
Projekt je možno zařadit do IPRM v případě jasného prokázání vazby na zónu Lidové sady - 
projekt musí být převážně realizován v zóně nebo na ni mít jednoznačný dopad.  
 
V případě tohoto projektového záměru nelze exaktně vysledovat vazbu realizace projektu, 
v případě, pokud významná část příslušníků cílové skupiny (sociální pracovníci i fyzické 
osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku) pochází ze zóny nebo v ní působí či bude 
působit. S ohledem na skutečnost, že kromě zaměstnanců předkladatele (zejména sociální 
pracovníci) zahrnuje projekt i pracovníky dalších spolupracujících organizacích v městě 
Liberec, lze předpokládat, že část z nich pochází ze zóny nebo v ní působí nebo budou 
působit. V případě, pokud předkladatel projektu tuto skutečnost doplní, lze identifikovat 
soulad projektového záměru s IPRM i z hlediska lokalizace projektu. 
 
Předkladateli lze doporučit následně v rámci projektové žádosti podrobněji specifikovat 
zapojení cílové skupiny ze zóny Lidové sady do projektu nebo působení příslušníků cílové 
skupiny (sociálních pracovníků i fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku 
na péči a které žijí na území zóny). 



Posouzení projektového záměru a možnosti jeho zařazení do  IPRM – zóna 
Lidové sady 

 
Název projektového záměru: Inovativní výrobky a environmentální technologie 
 
Operační program: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 
 
V rámci IPRM je relevantní pro projekty, které budou žádat o spolufinancování z jiných 
operačních programů, je třeba zajistit jejich vazbu na opatření a aktivity IPRM a současně 
prokázat vazbu na zónu Lidové sady. Předložený projektový záměr je směrován do 
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.  
 
Relevantní opatření a aktivity v rámci IPRM 
1) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) 
Pro navrhovaný projektový záměry do OP VaVpI je relevantní Opatření 1.1 IPRM – Rozvoj 
infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace, které uvádí následující typové aktivity: 

• Rekonstrukce a rozšíření stávajících kapacit pro výzkum, vývoj a inovace 
• Pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum, vývoj a 

inovace 
• Investice do infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, vývojem a inovacemi na 

vysokých školách 
• Modernizace a rozšíření informační infrastruktury vysokých škol pro výzkum, vývoj a 

inovace 
 

Projektový záměr je předkládán Technickou univerzitou Liberec (dále jen „TUL“). 
 
U projektového záměru není sice přímo uvedeno, že bude realizován v zóně Lidové sady, 
vazbu záměru lze však logicky odvodit ze skutečnosti, že místo realizace projektu je 
v prostorách TUL, které leží v zóně a je tedy jasná lokalizační vazba na IPRM. 
 
Z hlediska předmětu projektu lze identifikovat vazbu na aktivitu „Pořízení přístrojového, 
laboratorního a informačního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace“. Přestože primárním 
cílem projektu je komercializace vyvinutých technologií a materiálů a uplatnění 
v jednotlivých segmentech trhu, s ohledem na definovaný charakter výstupů jednotlivých 
aktivit projektu, lze předpokládat nutnost zajištění přístrojového, laboratorního a 
informačního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace pro aplikovaný výzkum, jehož výstupem 
budou inovativní výrobky a technologie, které budou dále komercionalizovány. I z hlediska 
předmětného je tedy zřejmá vazba projektového záměru na IPRM.  

Projektový záměr má jednoznačnou vazbu na IPRM z hlediska věcného i z hlediska vazby na 
zónu a doporučujeme jeho zařazení do IPRM. 
 
 
 
 



Posouzení projektového záměru a možnosti jeho zařazení do  
IPRM – zóna Lidové sady 

 
Název projektového záměru: Aplikace nanomateriálů a progresivních technologií 
 
V rámci IPRM je relevantní pro projekty, které budou žádat o spolufinancování z jiných 
operačních programů, je třeba zajistit jejich vazbu na opatření a aktivity IPRM a současně 
prokázat vazbu na zónu Lidové sady. Předložený projektový záměr je směrován do 
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.  
 
Relevantní opatření a aktivity pro jednotlivé OP mimo ROP NUTS II Severovýchod 
 
1) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) 
Pro projektové záměry do OP VaVpI je relevantní Opatření 1.1 IPRM – Rozvoj infrastruktury 
pro výzkum, vývoj a inovace, které uvádí následující typové aktivity: 

• Rekonstrukce a rozšíření stávajících kapacit pro výzkum, vývoj a inovace 
• Pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum, vývoj a 

inovace 
• Investice do infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, vývojem a inovacemi na 

vysokých školách 
• Modernizace a rozšíření informační infrastruktury vysokých škol pro výzkum, vývoj a 

inovace 
 

Projektový záměr je předkládán jedním navrhovatelem, kterým je Technická univerzita 
Liberec (dále jen „TUL“). 
 
U projektového záměrů není sice přímo uvedeno, že bude realizován v zóně Lidové sady. 
Vazbu záměru lze však logicky odvodit ze skutečnosti, že místo realizace projektu je 
v prostorách TUL, které leží v zóně a je tedy jasná lokalizační vazba na IPRM. 
 
Z hlediska předmětu projektu lze identifikovat vazbu na aktivitu „Pořízení přístrojového, 
laboratorního a informačního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace“. Přestože primárním 
cílem projektu je komercializace vyvinutých technologií a materiálů a uplatnění 
v jednotlivých segmentech trhu, některé výstupy projektu (zejména v rámci Aktivity 9 - Smart 
funkční oděvy pro 21. Století, kde je výstupem aktivity funkční vzor smart oděvu do jehož 
výsledné podoby byly zabudovány výsledky testování při silničním provozu a testování 
trvanlivostí nositelné elektroniky, údržby a životnosti), lze předpokládat nutnost zajištění 
přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace pro 
aplikovaný výzkum. I z hlediska předmětného je tedy zřejmá vazba projektového záměru na 
IPRM. 

Projektový záměr má jednoznačnou vazbu na IPRM z hlediska věcného i z hlediska vazby na 
zónu a doporučujeme jeho zařazení do IPRM. 
 
 
 
  



Projektový záměr: Nové technologie a výkonné komponenty strojů a zařízení s integrací 
mechatronických prvků“. 
 
Zhodnocení vazby projektu na IPRM: 
V případě projektového záměru je vazba na realizaci v zóně explicitně zřejmá, předpokládané 
místo realizace projektu je v prostorách TUL, kdy leží v zóně a má tedy jednoznačnou 
lokalizační vazbu na IPRM. 
 
Z věcného hlediska spadá projekt do opatření 1.1 IPRM, což je uvedeno i ve formuláři 
projektového záměru, přičemž záměr se z důvodu orientace na základní výzkum váže ke 
dvěma aktivitám: 

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

• Investice do infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, vývojem a inovacemi na 
vysokých školách 

 
Projektový záměr navazuje na již realizovaný výzkumný záměr „Nové technologie a výkonné 
komponenty strojů a zařízení s integrací mechatronických prvků“, což je z hlediska 
pravděpodobnosti realizace tohoto projektu velmi pozitivní skutečnost. Současně lze 
pozitivně hodnotit podrobnost rozpracovanosti a logiku projektového záměru včetně 
rámcového rozpočtu. 
 
Projektový záměr má jednoznačnou vazbu na IPRM a doporučujeme jeho zařazení do IPRM. 
  
 
Projektový záměr: Nanomateriály a nanotechnologie pro inovace a zvýšení 
konkurenceschopnosti ČR 
 
Zhodnocení vazby projektu na IPRM: 
V případě tohoto projektového záměru je vazba na realizaci v zóně explicitně zřejmá, 
předpokládané místo realizace projektu je v prostorách TUL, kdy leží v zóně a má tedy 
jednoznačnou lokalizační vazbu na IPRM. 
 
Z věcného hlediska spadá projekt do opatření 1.1 IPRM, což je správně uvedeno i ve 
formuláři projektového záměru, přičemž záměr se váže zejména k aktivitě: 

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

 
Projektový záměr navazuje na nově vybudované Centrum pro nanomateriály, pokročilé 
technologie a inovace na TUL, což je z hlediska pravděpodobnosti realizace tohoto projektu 
velmi pozitivní skutečnost a zvyšuje šanci na jeho podporu v případě podání žádosti. 
Současně lze pozitivně hodnotit podrobnost rozpracovanosti a logiku projektového záměru 
včetně rámcového rozpočtu a skutečnosti, že v rámci OP VaVpI je možno získat až 100% 
dotaci. Kladem projektového záměru je i jeho zaměření na aplikovaný výzkum. 
 
Projektový záměr má jednoznačnou vazbu na IPRM a doporučujeme jeho zařazení do IPRM. 
 
 
  



Projektový záměr: Rozvoj manažerských kompetencí na vysokých školách 
 
Zhodnocení vazby projektu na IPRM: 
I v případě tohoto projektového záměru je vazba na zónu explicitně zřejmá, předpokládané 
místo realizace většiny projektu je v prostorách TUL, kdy leží v zóně a má tedy jednoznačnou 
lokalizační vazbu na IPRM. Zde je ovšem nutné zajistit opravdu realizaci převážené části 
projektu v rámci zóny Lidové sady (dle návrhu klíčových aktivit vyplývá i aplikace na dalších 
VŠ). 
 
Z věcného hlediska spadá projekt do opatření 1.1 IPRM, což je správně uvedeno i ve 
formuláři projektového záměru, přičemž záměr se váže zejména k aktivitě Vzdělávání 
pracovníků VŠ a institucí celoživotního vzdělávání, částečně pak i k aktivitě Vytváření a 
rozvoj spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a Rozvoj celoživotního vzdělávání. 
 
Projektový záměr se zaměřuje na podporu manažerských kompetencí řídících pracovníků VŠ 
ve vazbě na veřejný výzkum včetně ochrany takto vytvořeného duševního vlastnictví, 
inovační strategie VŠ a také spolupráci terciární sféry s průmyslem a při vytváření tzv. spin-
off firem. 
 
Projektový záměr má jednoznačnou vazbu na IPRM a doporučujeme jeho zařazení do IPRM. 
Nad rámec posouzení vazby na IPRM doporučujeme navrhovateli projektu zvážit velikost 
projektu, která je v rámci záměru 24 mil. Kč, resp. výši jednotlivých položek rozpočtu 
s ohledem na zajištění úspěšnosti projektu. 
 
Drobnou připomínku je možno vyjádřit k náplni aktivity č. 5, kdy specifikovaná problematika 
„technologie tažení plechu“ zřejmě spadá do jiného projektového záměru. 
 



Posouzení projektového záměru a možnosti jeho zařazení do  IPRM – zóna 
Lidové sady 

 
Název projektového záměru: Nanovlákenné materiály pro tkáňové inženýrství 
 
Operační program: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 
 
V rámci IPRM je relevantní pro projekty, které budou žádat o spolufinancování z jiných 
operačních programů, je třeba zajistit jejich vazbu na opatření a aktivity IPRM a současně 
prokázat vazbu na zónu Lidové sady. Předložený projektový záměr je směrován do 
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.  
 
Relevantní opatření a aktivity v rámci IPRM 
1) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) 
Pro navrhovaný projektový záměry do OP VaVpI je relevantní Opatření 1.1 IPRM – Rozvoj 
infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace, které uvádí následující typové aktivity: 

• Rekonstrukce a rozšíření stávajících kapacit pro výzkum, vývoj a inovace 
• Pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum, vývoj a 

inovace 
• Investice do infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, vývojem a inovacemi na 

vysokých školách 
• Modernizace a rozšíření informační infrastruktury vysokých škol pro výzkum, vývoj a 

inovace 
 

Projektový záměr je předkládán Technickou univerzitou Liberec (dále jen „TUL“). 
 
U projektového záměru není sice přímo uvedeno, že bude realizován v zóně Lidové sady, 
vazbu záměru lze však logicky odvodit ze skutečnosti, že místo realizace projektu je 
v prostorách TUL, které leží v zóně a je tedy jasná lokalizační vazba na IPRM. 
 
Z hlediska předmětu projektu lze identifikovat vazbu na aktivitu „Pořízení přístrojového, 
laboratorního a informačního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace“. Přestože primárním 
cílem projektu je komercializace vyvinutých technologií a materiálů a uplatnění 
v jednotlivých segmentech trhu (např. výstupy aktivit jsou užitné vzory, patenty, apod.), 
s ohledem na definovaný charakter výstupů jednotlivých aktivit projektu, lze předpokládat 
nutnost zajištění přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum, vývoj a 
inovace pro aplikovaný výzkum, jehož výstupem budou inovativní výrobky a technologie, 
které budou dále komercionalizovány. I z hlediska předmětného je tedy zřejmá vazba 
projektového záměru na IPRM.  

Projektový záměr má jednoznačnou vazbu na IPRM z hlediska věcného i z hlediska vazby na 
zónu a doporučujeme jeho zařazení do IPRM. 
 
 
 
 


