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Nový multifunkční areál, který bude sloužit studentům i široké veřejnosti, plánuje
postavit Ostravská univerzita v centru města na Černé louce. Pozemky získala darem od
Statutárního města Ostravy. Jedná se o necelé čtyři hektary v prostorách za Divadlem
Antonína Dvořáka v centru města, kde by měly vzniknout dvě nové budovy. Klastr umění
a designu fakulty umění a druhý nový objekt by měl poskytnout zázemí pro sport, zdraví a
technologie.

Část finančních prostředků chce vedení univerzity získat prostřednictvím programu
Restart, který je zaměřen na podporu Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského
kraje. V jeho rámci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo dvě
výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které jsou určeny pro vysoké
školy působící právě ve strukturálně postižených regionech. Plánovaná alokace obou
komplementárních výzev činí přes dvě miliardy korun.

Nyní univerzita zpracovává projekt, který musí do konce června podat na MŠMT, a který
by z prostředků Evropské unie mohl zafinancovat stavbu obou budov až ve výši 900
milionů korun. „Evropské finance jsou jedinou možností financování tohoto projektu v
horizontu následujících deseti let, proto jsme museli jednat velmi rychle. Navíc jde o
finance s pouze pětiprocentní spoluúčastí, což je pro univerzitu velmi výhodné,“ řekl
rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Nová budova pro Klastr umění a designu Fakulty umění poskytne v první etapě zázemí
pro hudební sekci a sekci designu fakulty, které jsou nyní v naprosto nevyhovujících
prostorách. Moderní zázemí pro sport, zdraví a technologie zase podle Daniela Jandačky z
Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty naláká více nadějných sportovců. Vše,
co zde vznikne, bude plně využitelné i pro veřejnost. „Nejen, že tady lidé budou moci
uspořádat kulturní akci ve venkovních prostorách, které jsou k tomu přímo navrženy,
nebo si zaběhat na profesionálním běžeckém povrchu, ale budou moci se stát i součástí
výzkumu, což může být zajímavé pro každého, komu záleží na jeho zdraví,“ vysvětlil
Jandačka.

Do přípravy výzev i hodnocení projektových záměrů se zapojí Úřad zmocněnce vlády pro
Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Díky tomu dojde k podpoře pouze takových
projektů, které budou mít reálný a systémový dopad na odstranění handicapů těchto
krajů ve srovnání s ostatními. „Investice do vzdělání považuji za nejdůležitější, protože
právě na školství se v posledních letech dost zapomínalo. Důsledkem toho je odchod
mladých lidí do jiných částí republiky. Pomocí obou výzev dojde k naplnění cílů programu
Restart, který chce přispět k rozvoji strukturálně postižených regionů,“ uvedl vládní
zmocněnec Jiří Cienciala.

Oba projekty podporuje a jako významné vnímá nejen Statutární město Ostrava, ale také
vedení Moravskoslezského kraje. Rozhodnutí o přidělení dotace bude známo do konce
letošního roku.
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