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Peníze z evropských fondů 
budou i po roce 2013 
Do konce roku zbývá několik 
měsícu, během nichž musí dojít k 
rozhodnutí o dlouhodobém roz
počtu EU a souvisejících pravi
dlech pro čerpáni evropských 
fondů. 

Již dnes je téměř jasné, že Čes
ká republika získá v kohezní po
litice více jak 20,5 mld. EUR v ce
nách 2011 (tzn. 23 mld. EUR v běž
ných cenách), a to při snížení 
celkového objemu unijního roz
počtu. Již od počátku vyjednává
ní bylo jasné, že s ohledem na 
svou vyšší ekonomickou prospe
ritu nemUže ČR dosáhnout na 
stejný nebo vyšší objem pro
středků v novém sedmiletém 
rozpočtu unie. Avšak v konečné 
fázi vyjednávání se ČR podařilo 
navýšit prostředky na kohezní 
politiku o více než 1 mld. EUR v 
běžných cenách. ČR se tak na zá
kladě výsledků vyjednávání na 
Evropské radě posunula mezi 
prvních pět státú s nejvyšší alo
kaci kohezní politiky na obyva
tele. 

Rozhodující jsou i jednání o 
podmínkách, za kterých bude 
možné peníze čerpat. Tato jed
nání probíhají ve formě trialogů 
mezi Evropskou komisí, Radou 
reprezentovanou aktuálním 
předsednictvím EU (nejprve 
Kypr, poté Irsko, v současnosti 
pak Litva) a Evropským parla
mentem. Těchto trialogů jsem se 
jako jediný Čech měl možnost 
účastnit. Dosud přitom proběhlo 
více než 50 takových jednáni, na 
nichž se podařilo dohodnout více 
než90% článků legislativy. 

Evropský regionální rozvojo
vý fond by měl umožnit [manco
vání základní infrastruktury za
měřené zejména na: 

•snJžovánJ ulůíkové zátěže 
(včetně investic do energetic
k~·ch úspor veřejných budov, vý
stavby chytrých sítí, investic do 
multimodální dopravy ve měs
tech a investic do kogeneračních 
zařízení tepla a energie), 

·oblast životního prostředí 
(vodohospodářství, přírodní a 
kulturní dědictví, biodiverzita, 
revitalizace měst, obnova 

f 
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brownfieldů, snížení znečištěni 
ovzduší a hluku atp.) 

• oblast dopravy (TEN-T sítě 
a jejich regionální napojení, 
včetně multimodálnich uzlů, 
nízkouhlikové dopravní sys
témy a multimodální systémy na 
podporu regionální a místní mo
bility, drážní sítě atp.) 

·oblast informačnich a ko
muni.kačnich technologii, in
frastrukturu sociálni, zdra
votni, v)-zkum.nou, inovační a 
vzdělávací 

• oblast podnikání, zejména 
prostřednictvím podpory ma
lých a středních podniku. 

Bude možné také podporovat 
investice do infrastruktury na 
podporu turismu, kultury a přl
rodního dědictví malého rozsa
hu za předpokladu, že budou 
součástí územní strategie. Nadto 
byla uznána potřeba fmancovat 
kreativní a kulturní odvětví a 
inovativní služby. 

Mezi podporovatelné investi
ce je zahrnuta i podpora produk
tivních investic velkých podni
ků, pokud podnikají nebo dělají 
projekt v oblasti výzkumu a vý
voje, přispívají ke snížení uhlí
kové zátěže v ekonomice nebo 
podnikají v oblasti vyUžití a kva
lity informačních a komunikač
ních technologií (u těch je však 
potřeba ještě prokázat spoluprá
ci s malými a středními podni
ky). 

Kohezní fond bude již tradičně 
podporovat velké environmen
tální a dopravní projekty. Zahr
nuty budou i strategie ke sníženi 
uhliku Vt! městech. obnova měst, 
multimodálnl či udržitelná měst
ská doprava a kogeneraénu-h z:t· 
řw·ni na teplo a energii. Na\ 1c 
budou umožněny investi~ do 
bydlení v případě, že pujde o 
úspory energie a podporu obno
vitelných zdroj u energie. 

Evropský sociální fond pak 

podpoří investice do zaměstna
nosti a vzděláváni. 

pokraěováni na str. 2 
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Rektor Univerzity Pardubice: 
Moderní univerzita investuje do s~ch studentů i zaměstnanců 
Univerzita Pardubice, jediná vysokoškolská instituce v Pardubickém kraji, poskytuje moderní vzdělání srovnatelné se 
zahraničními univerzitami. Studentům nabízí kvalitní studijní programy, moderní studijní zázemí a perspektivní uplat
nění na trhu práce. Svým zaměstnancům zase příležitost k prohloubení profesní kvalifikace. 

Univerzita Pardubice patří mezi deset nejlépe hodnocených veřejných vysokých škol v České republice. 
Jejími hlavními devizami jsou široká nabídka kvalitních studijních programů a moderní studijní záze
mí. Vyniká také bohatou vědeckou a výzkumnou činností, v některých přírodovědných oborech patří 
mezi světovou špičku. 

Univerzita Pardubice se těší mezinárodnímu respektu 

Udržet si místo mezi top deseti českými veřejnými vysokými školami a zároveň úspěšně obstát v konku
renci prestižních zahraničních vysokých škol se univerzitě daří také díky jejímu aktivnímu přístupu ke 
zvyšování kvality studijního zázemí, inovacím obsahu studijních oborů a investic do vědy, výzkumu 
a osobního i profesního rozvoje zaměstnancu. "Univerzita Pardubice je moderní, vnitřně konsolidovaná 
a finančně zdravá instituce, která předává své intelektuální bohatství studentům a vychovává z nich 
vysoce kvalifikované odborníky pro úspěšnou kariéru v široké škále profesí, • popisuje prof. Miroslav 
Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice. Dnešní absolventi mají těžší startovní pozici při hledání 
uplatnění po ukončení studia, proto se výuka neodvíjí pouze v teoretické rovině, ale velký důraz je 
kladen také na praktické dovednosti. "Usilujeme o to, aby naši absolventi byli připraveni uspět i v otev
řené konkurenci světového trhu práce, vedeme je k zodpovědnému občanství, pokrokovému a produktivní
mu životu v globalizované společnosti," sumarizuje rektor. 

Evropské fondy přispív~Ví k rozvoji univerzity 

Inovovat studijní programy, zkvalitňovat zázemí pro výuku a výzkum pomáhají univerzitě i finanční 
zdroje přicházející z Evropské unie - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP 
VpK), Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl), díky kterým univerzita získala 
finanční prostředky, které tvoří významnou část univerzitního rozpočtu. "z evropských strukturáln{ch 
fondů se nám podařilo v posledních letech získat na rozvoj a posllení našich vzdělávacích a tvůrčích 
činností přes 1,6 miliardy korun. Získané prostředky tak významně posilují nejenom náš rozpočet, ale 
zároveň mění tvář univerzity," zdůrazňuje rektor Ludwig přínosy čerpání finančních prostředků z EU. 
"Mimo jiné chceme prostory univerzity a kampusu přizpůsobit i studentům se specifickými vzdělávacími 
potřebami a hendikepem," poukazuje rektor na projekt Univerzita Pardubice a kampus bez bariér. 
Aktuálně univerzitní pracoviště řeší na čtyřicet takto financovaných projektů a další více než stovku 
ryze vědecky a odborně zaměřených. Partnery řady z nich jsou podniky a společnosti zabývající se 
aplikací dosažených poznatku v praxi. 

--~~-----------------------------------------, 

Peníze z EU poméluQí zkvalitňovat výuku 
-------

Finanční prostředky z operačních programů pozitivně přispívají ke zkvalitnění vzdělávacích a tvůrčích 
činností jednotlivých fakult . • Jsme moderní univerzita, proto investujeme do naší budoucnosti. A tou 
jsou naši studenti a zaměstnanci," zdůrazňuje Ludwig. Inovace studijních oborů jde ruku v ruce s mění
cími se požadavky trhu práce. ,.Nechceme produkovat pracovnlky s vysokoškolským titulem, kteř{ však 
ne najdou relevantní pracovní uplatněn€. Získání vysokoškolského titulu má být na trhu práce konku
renčnl výhodou, což nemůže fungovat, pokud nebudeme naše studijní programy inovovat, • upozorňuje 
rektor. Studijní programy proto pravidelně procházejí analýzou, díky které lze následně programy 
účinně modernizovat, inovovat či zkvalitňovat. "Technické a přírodovědné obory, a nejen ty, se neustále 
vyvijejl. Vědci přicházejí s novými zjištěními, používají se nové technologie. To vše musíme ve výuce 
zohledňovat," vysvětluje Ludwig. 

Řúenli proJekty 2013 Crslo proJHiu SoKát lllllwrzlly .w.......,ma Cflll ...... 

UNIVERZITA PARDUBICE 
Falata chemlcko-technologlcká (FCh T) 
Falata ekonomicko-správnf (FES) 
Dopravnf falculla Jana Pernera (DF JP) 
Fakulla lllozoftcká (FF) 
Falculla I'8StiUioVanf (FR) 
Falallla zdravolnlckYch stucií (FZS) 
Falata ellldlalllct•llky a informatiky (FEI) 

• 7 fakuli 
• 17 studijnlch programO 
• 131 studl;ích oboril 

• 11 - studerltG 
• 2 ZlO absolveld ročn6 

• - par1raskjch oolvenlt 
ve 41 zemlch svtta 

• 11. mlslo ve v6decko-výzkumném 
vfiUJ!IU mezi Ceskýml ~ 

a.eát lllllwlnlty 

lnEnMat CZ.1.07/2.2.00/28.0266 Fakulta chemicko-technologická LEARN CZ.1.07/2.2.00/15.0349 Fakulta elektrotechniky a informatiky 
IMFYCH CZ.1 07/2.2.00/28.0269 Fakulta chemicko-technologická STUDY CZ.1.07/2.2.00/28.0125 Fakulta elektrotechniky a informatiky 
UNICOM CZ.1.07/2.2.00/28.0123 Jazykové centrum ZSPI CZ.1.07/2.2.00/15.0357 Fakulta zdravotnických studil 
I SPl CZ.1.07/2.2.00/28.0265 Fakulta zdravotnických studil HANDICAP CZ.1.07/2.2.00/29.0009 Rektorát pro všechny fakulty 
INCHIZIP CZ.1.07/2.2.00/15.0353 Fakulta chemicko-technologická RODIS CZ.1 .07/2.2.00/15.0358 Fakulta ekonomicko-správnl 
IVEM CH CZ.1.07/2.2.00/15.0343 Fakulta chemicko-technologická DPC CZ.1.07/2.2.00/28.0268 Fakulta restaurováni 
ln2 CZ.1.07/2.2.00/28.0272 Rektorát pro všechny fakulty INDOP *) CZ.1.07/2.2.00/28.0327 Fakulta ekonomicko-správnf 
Idea univerzity CZ.1 07/2.2.00/28.0270 Fakulta filozofická ) Univerzita Pardubice je partnerem projektu 

--- .-- ~ ~ ---~- -- --- - ~, 

Příprava studentů reflektuje potfeby praxe - -- ... - I. 
Univerzita přizpůsobuje obsah a formu studijních programu aktuál- Atllní......, 2111 Cflll....- ...... ......, 
ním požadavkům zaměstnavatelů. Na interakci mezi univerzitou 
a zaměstnavateli jsou založené i konkrétní projekty . • Dostáváme od 
našich partnerů cennou zpětnou vazbu a úpravou studijní náplně 
a metod výuky zvyšujeme našim studentům šanci na perspektivní 
pracovn{ uplatnění," zdúrazňuje rektor hlavní přínosy dialogu mezi 

MNTEP CZ.1.07/2.2.00/15.0352 Dopravní fakulta Jana Pernera 
POST A CZ.1.07/2.4.00/17.01 07 Dopravnl fakulta Jana Pernera 
PARPROCHEM CZ.1.07/2.4.00/31 .0062 Fakulta chemicko-technofogická 
WD *) CZ.1.07/2.2.00/15.0462 Dopravnl fakulta Jana Pernera 

univerzitou a jejími partnery z praxe. Studijní pobyty a stáže v podni- RAPius *) CZ.1.07/2.4.00/17.0117 Dopravnf fakulta Jana Pernera 
cích umožňují studentům získávání dalších užitečných kompetencí. PPSAV *) CZ.1.07/2.4.00/31 .0153 Dopravnl fakulta Jana Pernera 

' 
---
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Spolupráce se zahraničními partnery a v mezinárodních vědecko-výzkumných týmech je důležitá 

Univerzita udr žuje úzké mezinárodní vazby s mnoha zahraničními 
partnerskými institucemi. "Spolupracujeme s vice než dvěma sty 
zahraničními univerzitami, s nimiž máme uzavřeno téměř čtyři sta 
smluv," upřesňuje rektor rozsah mezinárodní spoluprá ce. 
Pardubičtí studenti tak mají možnost studovat v zahraničí či si 
vyzkoušet vědeckou práci v mezinárodním týmu. Zdokonalí své 
jazykové schopnosti, rozšíří si znalosti z oboru a získají cenné pra
covní i životní zkušenosti. Šanci na setkání se zahraničními kapaci

Řetené projekty 2013 

POSTOOK 
ROUTER 

ReAdMat 
VEPA 

DOPSIT '*) 
ŠMB '*) 

Nauíc univerzita pořádá mezinárodn{ odborné konference a řeš{ --"Ý 

tíslo projektu 

CZ.1 07/2.3 00/30.0021 
CZ.1 .07/2.3.00/30.0058 

CZ.1.07 /2.2.00/15.0343 
CZ.1.07/2.3.00/20.0236 
CZ.1.07/2.3.00/20.0226 
CZ.1 07/2.2.00/28.0144 

tami mají ale i doma. "Na univerzitě dlouhodobě působ{ padesát 
zahraničních odborníků, dalš{ přijlždějí na jednotlivé přednášky. Rf 
řadu mezinárodnlch projektů," přibližuje profesor Ludwig. Ročně je ..., ~011 ............... ._. 

Součast univerzity 

Rektorát pro všechny fakulty 
Rektorát pro všechny fakulty 
Fakuija chemicko-technologická 

Fakulta restaurování 
Dopravní fakulta Jana Pernera 
Fakulta chemicko-technologická 

..... · 

v Pardubicích na 300 zahraničních studentů z 50 různých zemí. INVESTICE DO ROZVOJE VZDtl.AVkll 

-
Zaměstnanci m~í podmínky k profesnímu i osobnímu rozvoji 

Některé projekty se orientují přímo na podporu zaměstnanců 
univerzity a jejich kvalifikačního růstu. Dostávají tak př11ežitost 

Řeiené projekty 2013 
EDUICT 

k rozšíření svých profesních znalostí a zkušeností. "Naši akademičtí 
i neakademičtí pracovníci si mohou prohloubit pedagogické a mana
žerské kompetence či se zdokonalit u práci s informačními technologi
emi a řízen(m projektů, mohou absolvovat i komunikačn{ a mediáln{ 
tréninky, které jim pomohou při komunikaci výsledků své práce," 
přibližuje rektor. 

GROFF 
šampion 
PPP PRO 
KIT 
Systém partnerstvr '*) 

Řehné projekty 2813 

BRAVO 

Popularizace výsledku 
dopravního výzkumu'*) 

- -- --
tíslo projektu Součást univerzity 
CZ.1.07/2.2.00/15.0344 Rektorát pro všechny fakulty 

CZ.1.07/2.4.00/17.01 06 Rektorát pro všechny fakulty 

CZ.1.07/2.2.00/15/0350 Katedra tělovýchovy a sportu 
CZ.1.07/2.4.00/12.0036 Fakulta restaurování 

CZ.1.07/3.2.13/03.0034 Fakulta elektrotechniky a informa1iky 
CZ.1.07/2.4.00/31.0059 Rektorát pro všechny fakulty 

I 
trslo projektu SouCást univerzity 

CZ.1.07/2.3.00/35.0024 Rektorát pro všechny fakulty 
CZ.1.07/2.3.00/35.0030 Dopravní fakulta Jana Pernera 

Popularizace vědy a výzkumu je běh na dlouhou trať 

" Ukázat laické i odborné veřejnosti význam vysokoškolského vědec
kého bádání pro život je jedntm z našich základních poslání i povin
nost{," říká rektor Ludwig. Univerzita proto realizuje celou řadu 
vzdělávacích a populárně-naučných akcí, při nichž netradičními 
formami přibližuje široké veřejnosti výsledky vědecko-výzkumné 
činnosti svých pracovišť. Zejména dětem a mládeži nabízí systema
tickou podporu při upevňování a prohlubování zájmu o různé vědní 
obory. "Snažlme se podpořit či podnftit zájem naš( mladé generace 
o vědu a výzkum, podporujeme pedagogy na všech stupních vzdělá-

vání při práci s žáky a studenty," ň'k.á profesor Ludwig. "I tak může
me ukázat, jak je věda zajímavá a duležitá pro náš každodenm 
ž ivot." To vše i di"ky projektu Brána vědě( ní) otevřená. 

Projekty pomáh~í i v dalěích oblastech 

Univerzita není skleněnou věží, je součástí života města, regionu, 
společenství a dění v nich. V projektu ARC např. nabízí občanú.m 
kraje další vzdělávání zaměřené na význam kultury a kulturního 
dědictví, vztah k regionu a občanské společnosti. Další projekty 
podporují vztahy mezi univerzitami, výzkumnými ústavy a podni
katelskými subjekty a veřejnou správou v oblasti průmyslové 
bezpečnosti nebo řízení zdravotnických organizací (RZO). 

- ~ -

Řltené projekty 2013 

ARC 

SAFETY AGENT '*) 

RZO '*) 

- -
tllloprofelda 

CZ.1.07/3.1 .00/37 .0217 

CZ.1.07/2.4.00/31 .0049 

CZ.1 .07/3.2.06/03.0012 

Informační zdroje a vědecko-výzkumné zázemí jeou pfeclpokladem kvalitního výzkumu 

Dostupnost vědeckých informačních zdrojů je pro každou vysokou 
školu jedním ze základních předpokladů produkce kvalitních 
vědecko-výzkumných výsledků. Univerzita Pardubice je hlavním 
koordinátorem evropského projektu Chemické elektronické infor
mační zdroje pro výzkum a vývoj (ChemEIZ). V letech 2013 až 2017 
zajistí osmi vysokým školám ČR základní informační infrastruktu
ru pro výzkum a vývoj v oblasti chemie, chemického inženýrství 
a příbuzných oborech kladoucích důraz na udržitelný rozvoj. 
Významnou součástí projektů Operačního programu Výzkum 
a vývoj pro inovace je pak další investiční výstavba zkvalitňující 
zázemí jak pro studium, tak výzkumnou činnost všech sedmi fakult 
univerzity. 

Řešené projekty 2013 

WCD 
UNIT 
cm 
CEMNAT 
VAP 

ChemEIZ 

Umven•u 
P-ardubice 

trslo projektu 

CZ.1.05/4.1 .00/04.0137 
CZ.1 .05/4.1.00/04.0134 
CZ.1.05/3.1.00/1 0.0217 

CZ.1.05/4.1.00/11.0251 
CZ.1 .05/4.1.00/11.0252 

CZ.1.05/3.2.00/12.0231 

= ·-
___ _j 

Součást univerzity 

Fakulta restaurování 

Fakulta chemicko-technologická 
Fakulta ekonomicko-správní 

SouCást univerzity 

Dopravní fakulta Jana Pernera 
Rektorát pro všechny fakulty 

Rektorát pro všechny fakulty 
Fakulta chemicko-technologická 
Fakulta ekonomicko-správní 

Univerzitní knihovna 

GrV,...awf\"el ...-
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