
 

 
 
 

 
 
 

OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2.3 
podpora mezinárodní spolupráce a mobility 

 
 

  
KDY: 25. října 2011 od 10.00 hodin 
KDE: RUP 
  
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:  
Ing. Šárka Chroustovská – projektový manaţer PS UP 
 
 
 
Za Univerzitu Palackého v Olomouci bude moţno podat pouze 1 projekt. 
 
1) Uzávěrka výzvy: 21. - 25. 11. 2011 
 
2) Doba trvání projektu: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2015 
 
3) Projekt je především zaměřen na vytvoření nových postdoktorských pozic. 
  
Požadavky na Postdoka 
- Postdok prokáţe, ţe úspěšně absolvoval a obdrţel příslušný titul doktorského studijního 

programu nebo obdobného studijního programu získaného v zahraničí a uznávaného 
podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a to v období nejdéle do 3 let 
před dnem vyhlášením této výzvy (coţ bylo 28. 3. 2011). Toto kritérium musí být 
hodnotícím kritériem výběrového řízení; 
 

- Musí být vybrán postdok, který absolvoval v jiné instituci neţ je ţadatel (v případě vysoké 
školy nestačí z jiné fakulty). V případě, ţe jde o absolventa doktorského studijního 
programu téţe instituce, nesmí počet takovýchto postdoků v jedné projektové ţádosti 
překročit hranici 50% z celkového počtu postdoků zapojených do projektu. Tato podmínka 
se týká i institucí (výzkumných organizací), kde postdok působil v rámci svého vzdělávání 
v doktorském studijním programu na základě dohody této instituce s organizací, která ho 
vzdělávala v doktorském studijním programu (VŠ) podle § 81 zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 
znění zákona č. 473/2004 Sb.;   

 
- Postdok musí být v projektu zaměstnán na plný úvazek (vzdělávací aktivity v rámci 

projektu musí být pro cílovou skupinu a musí být v průměru na celý úvazek postdoka 3 – 5 
hodin v kalendářním týdnu), výzkumně pracuje pro organizaci ţadatele a publikuje pod 
její adresou v prestiţních mezinárodních impaktovaných časopisech. Ţadatel v projektové 
ţádosti definuje konkrétní typy a počet výstupů projektu jako svůj závazek a měřitelný cíl 
svého projektu. Kvalita předpokládaných výstupů je jedním z měřítek kvality zamýšleného 
projektu a současně jedním z výběrových kritérií pro přidělení podpory i zárukou kvality 
projektu na jedné straně, ale také zárukou jeho realizovatelnosti na straně druhé. Jeho 



výsledky a publikace jsou průběţně posuzovány a hodnoceny mentorem a předkládány 
v rámci monitorovacích zpráv. V rámci projektu nesmí mít postdok ţádné další pracovní 
úvazky. 
 
(Postdok, který bude placen z projektu, nemůţe být podpořenou osobou. Vzhledem 
k tomu, ţe v projektech oblasti podpory 2.3 jsou monitorovacími indikátory pouze 
podpořené osoby (cílové skupiny), je nutné, aby aktivity projektu vedly k podpoření 
cílových skupin, a to pořádáním seminářů, kurzů, letních škol apod.); 
 

- Postdok musí v rámci projektu čerpat (pokud moţno v první fázi jeho řešení) nové 
zahraniční zkušenosti na zahraničním výzkumném pracovišti, jehoţ činnost věcně 
přímo souvisí s obsahovou náplní výzkumně vývojových aktivit projektu (např.: zahraniční 
pracovní pobyt – stáţ nebo zvané hostování v rámci spolupráce na výzkumném nebo 
výzkumně vzdělávacím projektu v zahraničí) Nové zkušenosti můţe rovněţ čerpat 
v aplikační sféře za obdobných podmínek. Délka stáţe za celé období realizace projektu 
musí být v rozsahu 3 až 6 měsíců.   
 

4) Kaţdý postdok musí projít výběrovým řízením, které se bude konat v prvních 6 měsících 
řešení projektu. Postdok nastoupí 1. 1. 2013 (do projektu bude zapojen po dobu 30 
měsíců).  

 
Postdok musí být vybrán na základě výběrového řízení podle předem definovaných přesných 
kritérií uvedených jiţ v projektové ţádosti v příloze č. 7 (součástí příloh pro doplnění). Po 
zahájení realizace projektu a před samotným zahájením výběrového řízení musí 
ţadatel/příjemce pozice předem inzerovat v českých, ale hlavně zahraničních odborných 
časopisech, e-letterech, webech (např. EURAXESS) apod. Ţadatel uvede v projektové 
ţádosti seznam časopisů, e-letterů, webů apod., kam budou inzeráty poslány.  
 
5) před přípravou projektu je nutné prostudovat text výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy/vyhlaseni-prubezne-vyzvy-individualnich-projektu-ostatnich-2 
 
6) dne 5. 10. 2011 proběhl na MŠMT seminář pro ţadatele. Materiály ze semináře naleznete 
na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/materialy-ke-stazeni-ze-seminar-pro-zadatele-o-
financni-1 
 
7) Postdoci nejsou v rámci projektu podpořenou cílovou skupinou. Do této skupiny se 
započítávají studenti VŠ a akademičtí pracovníci, kteří v rámci projektu absolvují vzdělávací 
akci (seminář, kurz), kterou uspořádají zapojení postdoci (do podkladů je nutno specifikovat, 
jaké vzdělávací akce budou uspořádány a kolik osob jimi projde – dokladování na základě 
prezenčních listin, fotodokumentace apod.) 
 
8) Součástí projektové přihlášky budou doloţené ţivotopisy mentorů, které budou míst 
sjednocenou strukturu. Strukturovaný ţivotopis je nutné doplnit o další poţadované části (viz 
příloha č. 6 výzvy http://www.msmt.cz/file/15108). 
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