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Vysokoškolské vzdělávání 
se zaměřením na mezinárodní spolupráci a 
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Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání

Zahájení projektu: 1. 9. 2010

Ukončení projektu: 31. 8. 2013

Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci

Pracoviště příjemce realizující projekt: Projektový servis UP

Řídící orgán: MŠMT



Výstupy projektu:

- soubor 12 odborných seminářů,

- konference,

- databáze možných programů a projektů, do kterých se 

může cílová skupina zapojit,

- přehled základních informací o všech zemích EU, který 

bude sloužit pro snadné začlenění cílové skupiny do 

mezinárodních sítí,

- databáze kontaktů na pracoviště zabývající se mezinárodní 

spoluprací.



Výstupy jsou určeny pro akademické a ostatní pracovníky UPOL.

Soubor 12 odborných seminářů zaměřených na možnosti zapojení 

pracovníků VŠ do programů podporujících zahraniční spolupráci a 

mobilitu.

Více informací: www.psup.cz/centrum



Oblast podpory 2.2 –

Vysokoškolské vzdělávání

Program:   Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (OP VK)

Prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a 

vývoj

Řídící orgán: MŠMT



Termíny

Datum vyhlášení výzvy: 11. ledna 2011

Data ukončení výzvy: 

1) 7. – 11. února 2011

2) 11. – 15. dubna 2011

3) 21. – 25. listopadu 2011

Termíny pro dodání IPRM:

Finální projekty do první uzávěrky musí být  na PS UP nejpozději  7. 2. 2011.



Oblast podpory 2.2 –

Vysokoškolské vzdělávání

Rozmezí rozpočtu: 10 mil. – 100 mil. Kč

Celková alokace na výzvu: 2 200 mil. Kč

Míra podpory: 100 % celkových způsobilých výdajů

Doba trvání projektu: max. 36 měsíců (projekt musí být 

ukončen nejpozději 30. 6. 2015)

Přepokládaný začátek projektu leden 2012



Oblast podpory 2.2 –

Vysokoškolské vzdělávání

Udržitelnost projektu: 

 není vyžadovány

Území dopadu:

 celá ČR mimo hl. město Prahu



Na co si dát pozor před 

podáním projektu

 projekt musí být zařazen do IPRM

 projekt se nesmí překrývat s jiným 

projektem (schváleným či 

předkládaným)

 projekt musí být na většině fakult 

schválen vedením 

 dodržování termínů



Partnerství

 partnerem projektu může být pouze právnická 

osoba se sídlem na území ČR

 zapojení partnera v těch případech, kdy je jeho 

činnost pro realizaci projektu nezbytná

 prohlášení o partnerství – součást žádosti o 

přidělení finanční podpory

 partner

- s finančním příspěvkem,

- bez finančního příspěvku



Co si před napsáním projektu 

přečíst

Text výzvy!

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/4-vyzva-k-predkladani-
individualnich-projektu-ostatnich

Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK (platná od 2. února 
2009)

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-zadatele-op-vk-
verze-6-platna-od-21-10-2009

Příručka pro příjemce

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-prijemce-op-vk-
verze-4-platna-od-30-6-2010

Stránky MŠMT – Strukturální fondy – OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost období 2007 - 2013 - Pro žadatele a příjemce



Způsob výběru projektů

 1. fáze: formální hodnocení (odstranitelné nedostatky do 

10 pracovních dní)

 2. fáze: hodnocení přijatelnosti (gestor – možnost 

odvolat se do 5 pracovních dnů)

 3. fáze: věcné hodnocení (2 individuální hodnotitelé, 

v případě rozporu 3. hodnotitel) – odvolání není možné

 4. fáze: výběrová komise (doporučení projektu k 

financování, zásobník projektů)

 konečné schválení – ministr školství, mládeže a 

tělovýchovy



Oblast podpory 2.2 –

Vysokoškolské vzdělávání

Cílem oblasti podpory 2.2 je zvýšení 

kvality a prohloubení diverzifikace vysokých 

škol s důrazem na požadavky znalostní 

ekonomiky.



Oprávnění předkladatelé

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 



Cílové skupiny

 studenti VŠ; 

 akademičtí pracovníci VŠ; 

 ostatní pracovníci VŠ.

Rozhodující je místo studia nebo výkonu povolání, které 
musí být mimo území hl. m. Prahy. Osoby, které jsou 
cílovými skupinami, musí mít české občanství a trvalý pobyt v 
ČR.



Podporované aktivity

 nelze podat projekty na úrovni jednotlivých kateder 

 vždy musí být zdůrazněna spolupráce na úrovni kateder, fakult, 

vysokých škol a jiných institucí

 klíčové aktivity projektu musí korespondovat s aktivitami 

uvedenými ve výzvě a metodickém výkladu (příloha č. 6), v 

opačném případě může dojít k vyloučení projektu z hodnocení

 analýza potřebnosti projektu a zájmu cílových skupin musí být 

provedena před podáním projektu (do klíčových aktivit nelze 

zařadit nábor cílových skupin) a měla by být obsahem projektové 

žádosti

 v projektu by měly být zdůrazněny aktivity, které jsou v souladu se 

specifickými kritérii výzvy (příloha č. 1)

 projekty nesmí být zaměřeny primárně na nákup zařízení a 

vybavení



Podporované aktivity –

povinné
Projekt musí obsahovat alespoň jednu z povinných aktivit 

(A,B,C,D)

A) Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní 

ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, 

zkvalitňování nabídky kombinovaného a distančního studia, 

modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích, 

podpory podnikatelského přístupu atd.

Vhodné aktivity: vytvoření e-learningových podpor, výukových 

materiálů, rozšíření nabídky předmětů, výuky v cizích jazycích, 

stáže, praxe atd.

Nepřijatelné aktivity: podpora celoživotního vzdělávání , vytváření 

nových neakreditovaných programů/oborů, projekty zaměření na 

výzkum a vývoj atd.



Podporované aktivity –

povinné

B) Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního 

programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií.

Vhodné aktivity: prohlubování mezioborové spolupráce , 

mezifakultní a meziuniverzitní mobility studentů, sdílená 

výuka předmětů atd.

Nepřijatelné aktivity: vytváření kurzů, které nejsou součástí 

akreditovaných studijních programů/oborů, případně jsou 

ukončeny pouze certifikátem 



Podporované aktivity –

povinné

C) Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při 

vytváření a realizaci inovovaných studijních

programů.

D) Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích 

zaměstnavatelů.



Podporované aktivity –

doplňkové

 Tvorba, zavádění, realizace a 

vyhodnocování systémů zajišťování 

kvality.

 Zavádění a inovace systémů 

monitoringu potřeb trhu práce pro 

absolventy studijních oborů.

 Podpora intersektorální mobility 

akademických pracovníků.

 Zvyšování manažerských dovedností v 

oblasti řízení vysokých škol.



Podporované aktivity –

doplňkové

 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT 

u akademických pracovníků a ostatních 

pracovníků VŠ.

 Zvyšování jazykových kompetencí u 

akademických pracovníků a ostatních 

pracovníků VŠ.

 Zvyšování odborných kompetencí 

akademických a ostatních pracovníků VŠ.



Podporované aktivity

 Nebudou-li navržené klíčové aktivity projektu v 

souladu s podporovanými aktivitami, není 

možné projekt podpořit. Rovněž řízení projektu 

a/nebo činnosti související s administrací projektu 

či s jeho realizací (např. povinná publicita, vedení 

účetnictví, audit apod.) není možné uvést v 

projektové žádosti jako samostatné klíčové 

aktivity.



Specifická kritéria

 Podpora diverzifikace – max. 5 bodů

 Podpora internacionalizace – max. 5 

bodů 

 Podpora spolupráce vysokých škol a 

jejích součástí a relevantních partnerů –

max. 5 bodů 



Podporované aktivity – mezinárodní 

spolupráce a mobilita

V rámci projektů zaměřených na inovaci studia mohou být 

podpořeny tyto aktivity:

- výuka v cizích jazycích/cizích jazyků, 

- pozvání zahraničních odborníků (zapojení do výukové 

činnosti, tvorby studijních materiálů,  vedení diplomových 

prací apod.),

- výjezdy řešitelského týmu na konference /workshopy do 

zahraničí – zvyšování odborných kompetencí,

- zvyšování jazykových kompetencí akademických a 

ostatních pracovníků,

- realizace stáží a studijních pobytů v zahraničí pro studenty 

VŠ.



Podporované aktivity – mezinárodní 

spolupráce a mobilita

- realizované pracovní pobyty a odborné stáže 

musí primárně souviset s celkovým cílem oblasti 

podpory,

- účasti primárně v zemích EU, v případě mimo EU 

je potřeba řádného zdůvodnění potřebnosti a 

jedinečnosti takové cesty,

- maximální délka trvání zahraničních stážích pro 

cílovou skupinu a akademické pracovníky je 

stanovena na 6 měsíců.



Uznatelné náklady 

projektu



 Charakter výdaje – přiměřený, hospodárný, účelný a 

efektivní.

 Účel výdaje – v souladu s obsahovou stránkou a cíli 

projektu.

 Prokazatelnost výdaje – musí být identifikovatelné a 

prokazatelné, doložitelné účetními doklady, musí být 

zaplaceny a evidované v souladu s požadavky české 

legislativy v účetnictví.

 Datum uskutečnění výdaje – v průběhu realizace 

projektu, tj. mezi dnem zahájení a ukončení projektu.

Způsobilé výdaje



Kapitoly rozpočtu projektu

1) Osobní náklady

2) Služební cesty zahraniční

3) Zařízení a vybavení (max. 25 % celkového 

rozpočtu, max. 9% křížové financování)

4) Nákup služeb (max. 49 % celkového rozpočtu)

5) Stavební úpravy

6) Přímá podpora (max. 20 % celkového 

rozpočtu)

7) Náklady vyplývající přímo z Rozhodnutí

8) Nepřímé náklady (limity dané výzvou)



1) Osobní výdaje

 mzdové výdaje osob, které mají v rámci projektu uzavřen 

pracovně právní vztah (pracovní smlouva, DPP, DPČ)

 hrubá mzda včetně zákonných odvodů, FKSP apod.

 nesmí přesahovat výši v daném místě, oboru a čase 

obvyklou

 vychází ze skutečné tarifní mzdy

 autorské honoráře



2) Služební cesty zahraniční

 jen u zaměstnanců zapojených do realizace projektu, 

majících v rámci projektu uzavřen pracovně právní 

vztah

 důvod a popis cesty musí být uveden v projektové 

žádosti. Mimo EU pouze cesty s řádným zdůvodněním 

potřebnosti a jedinečnosti cesty.

 limity:

 Ubytování v hotelu v kategorii ***

 Letadlo – ekonomická třída, vzdálenost nad 500 km

 v případě zaměstnanců zahraničních subjektů je nutné 

vycházet z platných sazeb EU („per diem“)



3) Zařízení a vybavení

 max. 25% rozpočtu projektu

 drobný dlouhodobý nehmotného majetku do 60 tis. 
Kč/kus - licence, know-how, studijní program, software aj.

 dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/kus

 drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč/kus – výukový 
materiál, PC sestava atd.

 za určitých podmínek je možný i nákup použitého 
drobného majetku, zařízení, nájem, splátky leasingu 
zařízení

 křížové financování - hmotný majetek, s jednotkovou 
cenou nad 40 tis. Kč + nábytek

 výdaje na opravu a údržbu – jen u položek pořízených z 
projektu



Křížové financování

 smyslem je umožnit úhradu některých výdajů, 

které jsou obvykle způsobilými pouze v rámci 

financování z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj za podmínky, že tyto jsou 

nezbytné pro dosažení realizovaných cílů 

projektu

 maximální limit v rámci této výzvy je 9% 

celkových způsobilých výdajů projektu



4) Nákup služeb

 max. 49% rozpočtu

 musí bezprostředně souviset s realizací

 cenový limit: celodenní občerstvení max. 300,-

Kč/osoba. Částka se bude krátit při 

necelodenních akcích

 jedná se např. o tisk publikací, školících 

materiálů, náklady na konference, odborné služby 

atd.



5) Stavební úpravy

 drobné stavební úpravy, které bezprostředně souvisí s 

projektem

 nesmí přesáhnout za všechny dokončené stavební úpravy 

v jednom zdaňovacím období v úhrnu 40 tis. Kč na každou 

jednotlivou účetní položku majetku

 musí být provedeny v souvislosti s úpravou pracovního 

místa nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním 

postižením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo 

pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s 

cílovou skupinou

 pokud překročí ve zdaňovacím období 40 tis. Kč spadají do 

křížového financování



6) Přímá podpora

 max. 20 % rozpočtu

 náklady, které vzniknou přímo zástupci cílové skupiny

 náklady týkající se realizovaných praxí a stáží, jedná se o 

jednorázové ubytování, cestovné, stravné

 mzdové příspěvky – jako náhrada mzdy zaměstnavateli za 

pracovníka po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání

 cenové limity: 

 ubytování v ČR – max. 1500,- Kč/os/noc (Praha limit 

navýšen na 2000 Kč)

 Stravování – 300 Kč na osobu na celodenní akci



7) Náklady vyplývající přímo z Rozhodnutí

 audit



8) Nepřímé náklady

 Zahrnují především náklady spojené s administrací projektu, 

mohou zde být zařazeny také ostatní náklady – především ty, 

které souvisí s běžnou činností organizace a nelze je přiřadit k 

jednotlivým klíčovým aktivitám projektu

Výpočet nepřímých nákladů

 základem pro výpočet je objem přímých nákladů bez křížového 

financování

 tyto náklady nejsou vůči ministerstvu vykazovány účetními 

doklady



CO PATŘÍ DO NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ

 osobní náklady: spojené s účetnictvím, vedením rozpočtu, 

personalistiky, ostrahy, úklidu, zajištění publicity, správy 

počítačových sítí a internetových stránek, vč. Jejich aktualizace, 

kopírování, tisk aj.

 cestovní náklady – tuzemské pracovní cesty aj.

 zařízení a vybavení, kancelářské prostředky – nákup 

spotřebního materiálu, občerstvení pracovníků a cílové skupiny aj.

 služby – nájem kanceláře pro realizační tým, nákup vody, paliv a 

energie, internet, telefon, poštovné, vedení účetnictví, rozpočtu, 

personalistika, náklady na publicitu, administrace veřejných 

zakázek aj.

8) Nepřímé náklady



Nezpůsobilé výdaje

Tyto náklady hradí žadatel z vlastních prostředků:

 výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a 

efektivity

 jakýkoliv výdaj, který zřetelně nesouvisí s projektem

 činnosti, které jsou hrazeny z jiného projektu

 výdaje spojené s rekvalifikací uchazeče o zaměstnání, s 

financováním zkoušek a certifikátů (pokud jde o druhý nebo 

další pokus)

 úroky z úvěrů a půjček, sankční poplatky, pokuty apod.

 přímé daně (silniční, cla apod.)

 odstupné



Nezpůsobilé výdaje

 peněžitá pomoc v mateřství

 nájemné, kdy je příjemce vlastníkem nemovitosti

 výdaje spojené s řízením projektu, v případě 

externího dodavatele

 kurzové ztráty

 stipendia cílové skupiny

 ceny, medaile, odměny, diplomy pro účastníky 

soutěží

 alkoholické nápoje



Děkuji Vám za pozornost!



Kontakty www.psup.cz
Mgr. Gabriela Pokorná

Vedoucí PS UP 

gabriela.pokorna@upol.cz

tel: 585 631 403, 777 119 190

Ing. Jana Lukešová

jana.lukesova@upol.cz

tel.: 585 631 421, 774 401 559

Ing. Eva Stejskalová

eva.stejskalova@upol.cz

tel.: 585 631 402, 774 172 850

Mgr. Eva Janečková

eva.janeckova@upol.cz

tel.: 585 631 407, 733 690 742

Ing. Petra Komínková

petra.kominkova@upol.cz

tel.: 585 631 419, 739 329 920

Ing. Veronika Knichalová

veronika.knichalova@upol.cz

tel.: 585 631 418, 733 690 601

Ing. Jaroslav Skácel

jaroslav.skacel@upol.cz

tel.: 585 631 408, 777 172 860

Ing. Petra Neplechová

petra. neplechova@upol.cz

tel.: 585 631 404, 731 450 588

Ing. Radka Komínková

radka.kominkova@upol.cz

Tel. 585 631 441

Ing. Šárka Chroustovská

sarka.chroustovska@upol.cz

tel.: 585 631 440, 777 172 870


