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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 

 

  
 



Základní informace 

Prioritní osa 5: Mezinárodní spolupráce 

Oblast podpory 5.1: Mezinárodní spolupráce 

Číslo výzvy: 77 

Vyhlašovatel: MPSV, ŘO 

Vyhlášení výzvy: 13. června 2011 

Objem výzvy: 359 640 746 Kč 

Kontakt na vyhlašovatele: http://forum.esfcr.cz  

Uzávěrka pro příjem žádostí: po vyčerpání alokace 
výzvy, nejdéle však do 31. prosince 2013 

První uzávěrka: 30.9.2011 do 12:00 hod 

 



Termíny 

 30. září 2011 – uzávěrka pro příjem  

žádostí 

 do 1. února 2012 – vyhlášení výsledků 

 do 15 dnů od poskytnutí podkladů od 

žadatele – uzavření právního aktu o 

poskytnutí podpory  

 březen/duben 2012 - předpokládaný 

začátek realizace projektu 
 



Mezinárodní spolupráce 

Globální cíl: Přispět k zintenzivnění mezinárodní 

spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a 

zaměstnanosti 

Min. výše podpory/projekt: 1 mil. Kč  

Max. výše podpory/projekt : 10 mil. Kč  

Max délka trvání projektu: 3 roky 

Realizace musí být ukončena nejpozději 

do 30. 6. 2015. 



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 



Co si před napsáním projektu 

přečíst 

Všechny dokumenty vztahující se k výzvě:  

http://www.esfcr.cz/3-vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-v-
ramci-5-1 

 

Další informace k výzvě 

Další informace a požadované soubory naleznete na stránkách: 

www.esfcr.cz  

obecné informace, metodiky, příručky Desatera: 

http://www.esfcr.cz/folder/4767/ 

Otázky a odpovědi, vyhledávání partnerů: 

http://forum.esfcr.cz  

http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/oblast-podpory-5-1-mezinarodni-

spoluprace 

http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/partneri 

 

 



Specifika mezinárodního 

projektu 

 min. jeden zahraniční partner z členské země 
EU, další partneři mohou být i ze zemí ESVO 
doporučení: max. 4 zahraniční partneři, 

 role a způsob zapojení zahraničního partnera 
musí být náležitě popsány – přidaná hodnota 
mezinárodní spolupráce, 

 benefit projektu pro ČR, 

 vazba na cíle OP LZZ - každá z věcných 
prioritních os OP LZZ může mít mezinárodní 
rozměr, 

 POZOR projekt nesmí zakládat veřejnou 
podporu. 

 

 



Příklady mezinárodních 

aktivit 
 Společný seminář s partnery, mezinárodní 

konference, workshop porovnání výsledků, 
vzájemná výměna zkušeností, tvorba 
společného výstupu, např.: 
 školení cílové skupiny, změna koncepce práce s 

cílovou skupinou apod. ve spolupráci se zahraničním 
partnerem, 

 vytvoření koncepce kurzu pro ČR na základě přenosu 
zkušeností ze zahraničí, 

 vydání publikace, metodiky, sborníku, 

 tvorba webové stránky. 
 

Projekt nemusí být tvořen ze 100 % 
mezinárodními aktivitami, minimum je 25 %.  

 



Ţadatelé 

 obce, kraje a jimi zřizované organizace 

 nestátní neziskové organizace 

 výzkumné* a vzdělávací** instituce 

 * organizace, které výpisem z Obchodního rejstříku 
nebo živnostenským listem prokážou, že jedním z předmětů 
jejich činnosti je výzkum, nebo doloží, že jsou zapsány 
v Rejstříku veřejných výzkumných institucí.  

 ** právnické osoby, které výpisem z Obchodního 
rejstříku nebo živnostenským listem doloží, že  jedním 
z předmětů jejich činnosti je činnost v oblasti vzdělávání, 
včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a 
školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku.   

 

POZOR na překrývání s programem OP VK 
(MŠMT) 

 
 



Příklady aktivit vzdělávacích 

institucí 

Vhodné aktivity – např.: 

 rekvalifikační kurzy, 

 vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb. 

  

Nelze podpořit následující aktivity – např.:  

 vzdělávací moduly pro studenty, doktorandy, 

 vzdělávání zaměstnanců škol a školských 
zařízení (vědecko-výzkumní pracovníci, 
akademici, učitelé), 

 zahraniční stáže pro studenty. 

 



Cílové skupiny 
 uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání 

 osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené 
sociálním vyloučením 

 zaměstnavatelé 

 Úřad práce ČR 

 územní samosprávné celky a úřady územních 
samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené 
nebo založené organizace a jejich zaměstnanci 

 nestátní neziskové organizace  

 výzkumné a vzdělávací instituce  

 místní partnerství  

 odborové organizace a sociální partneři 



Věcné zaměření činností projektu 

Společný vývoj nebo přenos inovací a 

jejich zavedení do ČR 

O inovaci se jedná v případě, že její cíl se týká: 

 změny dosavadních nebo zavedení nových nástrojů, 
výstupů, výsledků činnosti (inovace produktu), 

 změny dosavadních nebo zavedení nových postupů v praxi 
poskytovatelů služeb (inovace procesu), 

 změny vně organizace, které subjekt vyvolal vlastní činností 
(inovace v prostředí, v podstatném okolí subjektu, nové 
strategie, nová legislativa, nové místní nebo regionální 
sdružení organizací). 

 

 Cílem projektu musí být vytvoření inovace (nové přístupy, 
metody a nástroje v oblasti pracovního trhu), ověření její 
funkčnosti a zavedení do praxe alespoň formou pilotáže. 

 



Věcné zaměření činností projektu 

Společný vývoj nebo přenos inovací a 

jejich zavedení do ČR  

Podporované aktivity: 

 v rámci mezinárodní spolupráce vyvinout 
nebo do ČR přenést inovativní nástroje k 
řešení problémů cílových skupin OP LZZ 
na trhu práce, tyto nástroje otestovat, 
zhodnotit jejich uplatnitelnost v prostředí 
ČR a zavést je do praxe na místní, 
regionální nebo celostátní úrovni, 

 sdílení zkušeností a znalostí mezi 
projekty s obdobnou tematikou. 

  



Věcné zaměření činností projektu 

Tematické sítě 
 

 Tematická síť = platforma klíčových aktérů v dané oblasti za 
účelem sdílení a výměny zkušeností. 

  

 Cílem tematické sítě je zaměřit se na již existující, v praxi 
úspěšně využívané nástroje. Má dojít k výměně informací a 
know-how mezi subjekty v ČR a mezi zahraničními 
partnery, k jejich porovnání a vyhodnocení a jejich 
propagaci s cílem dalšího rozšíření.  

 

 Práce tematické sítě nespočívá nutně ve vývoji inovací 
nebo přenosu a adaptaci zahraničních inovativních nástrojů 
– produktů.  

 

 Další informace viz. příloha výzvy „Tematické sítě - 
doporučení“. 



Věcné zaměření činností projektu 

Tematické sítě 

Podporované aktivity: 

 založení a/nebo rozvoj tematické sítě na 

základě sdílení zkušeností a dovedností 

se zahraničními partnery, 

 výměna zkušeností a přenos dobré praxe 

mezi tuzemskou a zahraniční tematickou 

sítí.  



Věcné zaměření činností projektu 

Místní partnerství 

Cíle:  

 zlepšování kvality života v rámci konkrétní lokality 
prostřednictvím řešení specifických problémů tohoto území, 

 zlepšení koordinace politik a jejich přizpůsobení místním 
podmínkám, 

 příp. větší zapojení občanů a firem do plánování a realizace 
lokálních projektů.  

 

Místem dopadu je jeden nebo dva kraje ČR.   

 

Místní partnerství propojuje relevantní  partnery z neziskového 
sektoru, veřejné správy a podnikatelské sféry. Pro místní 
partnerství platí totožná pravidla jako pro všechna ostatní 
partnerství v OP LZZ. 



Věcné zaměření činností projektu 

Místní partnerství 

Podporované aktivity: 

 založení a/nebo rozvoj místního 
partnerství na základě sdílení zkušeností 
a dovedností se zahraničními partnery, 

 výměna zkušeností a přenos dobré praxe 
mezi místními partnerstvími v otázkách 
týkajících se budování a managementu 
partnerství, specifických aktivit místních 
partnerství apod., 

 v projektu lze kombinovat činnosti 
jednotlivých věcných zaměření. 

 



Princip partnerství 

Hlavním smyslem tvorby partnerství je: 

 úzká vzájemná spolupráce různých typů organizací, které disponují 

odlišnými zkušenostmi s řešením problematiky v dané oblasti (vymezené 

jak regionálně, tak i tematicky) při realizaci projektu. Partneři se podílejí na 

fungování a naplňování cíle společného projektu, spoluúčast všech 

partnerů na projektu je podstatná a nezastupitelná.  

 

1. Český partner  

 s finančním příspěvkem, 

 bez finančního příspěvku,  

  musí patřit mezi oprávněné žadatele ve výzvě č. 77. 

Výjimku tvoří Úřad práce ČR, který může být partnerem, ovšem bez finančního 

příspěvku.  

Ostatní organizační složky státu a jimi zřizované organizace mohou být pouze 

spolupracujícími organizacemi, nikoli partnery. 

Český partner není podmínkou. 
 

 



Princip partnerství 

Povaha právních vztahů mezi žadatelem a jeho partnery nesmí být 

založena na poskytování služeb běžně dostupných na trhu. 

Realizace principu partnerství nesmí být v rozporu s příslušnými 

právními předpisy ČR, zejména principu partnerství nesmí být 

zneužito k obcházení zákona o veřejných zakázkách. 

 

2. Zahraniční partner 

Minimálně jeden partner z členských států EU, další partneři mohou 

být i ze zemí Evropského sdružení volného obchodu (Island, 

Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). 

Zahraničním partner je vždy partner bez finančního příspěvku 

(výjimku tvoří pouze diety/per diem při zahraniční cestě). 

Právní forma není nijak omezena. 

Doporučení: max. 4 partneři. 
 



Financování zahraničních 

partnerů 

  

 Zahraniční partneři si musí sami zajistit 
financování aktivit, k jejichž zajištění se 
zavazují ve Smlouvě o mezinárodní spolupráci 
a uvedou tam zdroj jejich financování. 

  

 Výjimka – způsobilými výdaji mohou být výdaje 
na cestovné, ubytování a stravu (Per-diems) 
v případě, že zahraniční partner např. 
prezentuje na mezinárodní konferenci v ČR 
nebo jiným způsobem předává zkušenosti 
partnerům v ČR.  

 
 



Přílohy ţádosti vztahující se 

k zahraničnímu partnerství 

Povinné přílohy ţádosti: 

 potvrzení záměru o spolupráci se zahraničním partnerem 
(Letter of Intent), 

 potvrzení podepíše žadatel s každým zahraničním partnerem 

zvlášť  (počet potvrzení odpovídá počtu zahraničních 

partnerů), 

 všechna potvrzení je potřeba dodat v tištěné podobě v 

originále. 

 

Úspěšní ţadatelé doloţí: 

 Smlouva o mezinárodní spolupráci 
 



Specifická kritéria 

Vstupní analýza   

(max. 5 bodů) 

 

Kvalita sloţení mezinárodního partnerství 

(max. 7 bodů) 

 

Rovné příleţitosti ţen a muţů  

(max. 3 body) 
 



 

 

 

 

 

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 
 
 

 

 

 

 

 

Zařízení a vybavení: max. 20% z přímých 

způsobilých výdajů, 

Nákup sluţeb: max. 60% z přímých způsobilých 

výdajů 

Přímá podpora: max. 20% z přímých způsobilých 

výdajů (bez mzdových příspěvků) 

Mezinárodní aktivity: min. 25% z přímých 

způsobilých výdajů (bez osobních nákladů). V 

rozpočtu je třeba tyto náklady označit heslem 

„TNC“ do závorky na začátku názvu příslušné 

položky. 

Omezení jednotkových cen v kapitole osobní 

náklady a zařízení a vybavení: příloha č. 4 výzvy 

„Obvyklé ceny osobních nákladů“ a příloha č.5 

výzvy „Obvyklé ceny zařízení a vybavení“ 



       

 

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 


