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Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002668 

Poskytovatel dotace: MŠMT 

Příjemce: Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – TU Ostrava 

Realizace projektu: 1. 7. 2017 – 31. 12. 2020 

Celkové náklady projektu: 60 761 089,33 Kč 

Příspěvek Evropské unie: 51 646 925,93 Kč 

Odborný garant komplementárního ESF projektu: Prof. Ing. Miroslav Kursa CSc. 

Projektový manažer: Mgr. Bohuslava Dostálová 

Finanční manažer: Ing. Pavlína Gáliková 

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FMMI VŠB-TUO prostřednictvím 

doplnění vybavení k zajištění kvalitní výuky zejména ve třech Ph.D. studijních programech 

tak, aby bylo dosaženo kvalitativního zvýšení schopností a dovedností jejich absolventů dle 

požadavků praxe. Pořízení infrastruktury navazuje na aktivity komplementárního projektu 

FMMI VŠB-TUO – Strategický rozvoj doktorských studijních programů. Jedná se o studijní 

programy Tepelná technika a paliva v průmyslu, Materiálové vědy a inženýrství a 

Metalurgická technologie. 

Cíle projektu: 

 zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FMMI VŠB-TUO za účelem zajištění vysoké 

kvality výuky zejména v Ph.D. studijních programech 

 zvýšení kompetencí studentů pro praxi. 

Po ukončení realizace projektu bude Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – 

TU Ostrava disponovat nově pořízeným a zprovozněným vybavením, které bude využíváno 

především v rámci výuky výše uvedených výzkumně zaměřených studijních programů. 

Aktivity projektu a jejich obsah: 

KA1: Řízení projektu 

Zajištění realizace projektu po organizační, finanční i administrativní stránce. 
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KA2: Zajištění přístrojového a laboratorního vybavení 

Cílem KA je pořízení a zprovoznění přístrojového vybavení nezbytného nejen pro rozvoj výše 

uvedených výzkumně zaměřených studijních programů. 

Náplní jsou zejména tyto činnosti: 

 specifikace pořizovaného vybavení pro účely výběrových řízení či veřejných zakázek, 

 podpora procesu pořízení vybavení v rámci výběrového řízení či veřejné zakázky, 

 následná instalace či zprovoznění vybavení v prostorách žadatele. 

KA3: Zajištění podpůrného vybavení 

Cílem KA je pořízení a zprovoznění dalšího podpůrného vybavení nezbytného nejen pro 

rozvoj výše uvedených výzkumně zaměřených studijních programů. 

Náplní jsou zejména tyto činnosti: 

 specifikace pořizovaného pro účely výběrových řízení či veřejných zakázek, 

 podpora procesu pořízení vybavení v rámci výběrového řízení či veřejné zakázky, 

 následná instalace či zprovoznění vybavení v prostorách žadatele. 

Výsledkem realizace projektu bude pořízené a zprovozněné vybavení využívané v instituci 

žadatele především pro aktivity specifikované v rámci komplementárního ESF projektu 

FMMI VŠB-TUO – Strategický rozvoj doktorských studijních programů. 

 


