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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.

Projekt měl rok 2008 stanoveny následující cíle:
1. informování pracovišť UP o možnostech čerpání financí z programů
podpory EU
2. motivování pracovníků UP k přípravě projektů do operačních programů
3. vyhledávání
projektových
záměrů
do
OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost
4. monitoring projektových záměrů
5. asistence a konzultace při zpracování projektových přihlášek
6. administrace získaných projektů
7. prohlubování znalostí a zkušeností členů projektového týmu v oblasti
projektového řízení
Všech cílů bylo dosaženo v souladu s plánem. Konkretizace plnění jednotlivých
cílů:
Ad 1) Informování o možnostech zapojení do mezinárodních projektů a projektů
financovaných z EU probíhalo ve dvou rovinách:
- plošné šíření informací (nástroje: webové stránky Projektového servisu UP
www.psup.cz , Bulletin PROJEKTOVÝ SERVIS UP informuje – informační
měsíčník o novinkách, výzvách apod. v souvislosti s možnostmi zapojení se do
výzkumných a vzdělávacích projektů, distribuován v elektronické podobě na
všechna pracoviště UP, zavěšen na webových stránkách PS UP)
- adresné šíření informací (nástroje: informační semináře, monitoring zájmových
oblastí, rozesílání novinek)
Ad 2) S informačními aktivitami PS UP byly úzce spojeny činnosti zaměřené na
motivování pracovníků UP k zapojení se do přípravy projektů do operačních
programů financovaných ze Strukturálních fondů EU. Byly zpracovány a
distribuovány informačně-motivační materiály. Byly pořádány semináře informující
o možnostech projektů v operačních programech, jejichž nedílnou součástí byly i
příklady dobré praxe seznamující účastníky s výhodami a přínosy tohoto typu
projektů.
Dne 14. února 2008 se konal 2. ročník turnaje řešitelů projektů ESF v malé
kopané PS UP Cup 2008, který se uskutečnil pod záštitou PS UP v prostorách
Sportovní haly UP. Jeho cílem bylo nejen setkání projektových týmů a sportovní
relax, ale především propagace grantových programů EU v rámci Univerzity
Palackého v Olomouci.
Ad 3) V rámci projektu byla vytvořena pracovní skupina cíleně zaměřená na
vyhledávání projektových záměrů do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Činnost této skupiny napomáhala zapojení univerzity do projektů financovaných
z tohoto operačního programu. Možnosti financování konkrétních projektových
záměrů byly vyhledávány prostřednictvím dostupných informačních databází,
internetu, odborných periodik apod. K vyhlášeným výzvám k překládání projektů
do OP VK byly pořádány semináře, OP VK byly věnovány články v informačním
periodiku PROJEKTOVÝ SERVIS UP informuje, zájemcům byly zasílány novinky
e-mailem.
Ad 4) PS UP vedl databázi monitorovaných oblastí. V této databázi byly
evidovány projektové záměry pracovníků UP. Tyto oblasti byly intenzivně

sledovány a potenciální řešitelé byli pravidelně informováni o aktualitách, o nově
vyhlášených výzvách apod. Databáze byla pravidelně aktualizována. Za období
od 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 jsme v databázi evidovali 198 projektových záměrů,
různého stupně rozpracovanosti.
Ad 5) Významnou součástí realizace projektu byla asistence při přípravě
projektových záměrů a projektových přihlášek. Asistence probíhala především
formou konzultací (osobní, telefonické a písemné) a spoluprací na tvorbě
projektů. Pracovníci PS UP se v roce 2008 podíleli na přípravě a zpracování
celkem 150 projektových žádostí.
Ad 6) Administrace získaných projektů byla dalším článkem činnosti PS UP
v roce 2008. Pracovníci PS UP byli v roce 2008 administrátory 25 národních a 6
mezinárodních projektů. Administrace projektů zahrnovala administrativní vedení
grantu, finanční monitoring, zpracování průběžných a závěrečných zpráv a
průběžné zvyšování kvalifikace pracovníků PS UP. Součástí tohoto cíle bylo
vytvoření a průběžná aktualizace databáze projektů řešených na UP, která je
přístupná na webu UP http://www.upol.cz/skupiny/vyzkum/projekty/ .
Ad 7) Nedílnou součástí činnosti pracovníků PS UP v roce 2008 bylo průběžné
zvyšování kvalifikace s cílem poskytnout ty nejnovější informace a použít aktuální
poznatky ve prospěch připravovaných či administrovaných projektů.
V průběhu roku 2008 se pracovníci PS UP zúčastnili celkem 23 seminářů,
vzdělávacích akcí a konferencí. Tyto informační či vzdělávací akce byly
zaměřeny zejména na oblast rámcových programů Evropské unie, Strukturálních
fondů Evropské unie a na jiné oblasti týkající se
možností financování
výzkumných a vzdělávacích projektů v programovém období 2007-2013.
Kontrolovatelné výstupy

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.

Výstupy projektu byly realizovány přesně dle plánu byly splněny na 100%. Níže
uvádíme jejich výčet a kvantifikaci:
1. Informačně – motivační semináře - bylo uspořádáno 9 seminářů (viz
příloha č. 1)
2. Informační periodikum - bulletin PS UP informuje – 12 čísel (viz příloha č.
2)
3. Databáze monitoringu projektových záměrů
4. Databáze konzultací k projektům
5. Zpracované přihlášky projektů - celkem bylo připraveno 150 projektových
přihlášek (databáze podaných projektů viz příloha č. 3)
Změny
v řešení

Přehled o
pokračujícím projektu

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o
jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti.
č.

Jednotlivé změny (přidejte řádky podle
potřeby)

1

-

2

-

3

-

Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na
MŠMT)

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již
bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do

budoucna.

Rok realizace

2007

2009

Čerpání fin. prostředků
(souhrnný údaj)

1619

1000

Poznámka (případně výhled do budoucna)
Realizované cíle v roce 2007:
- Zmapování projektového potenciálu UP
- Informování o možnostech zapojení do
mezinárodních projektů a projektů
financovaných z EU
- Asistence a konzultace při zpracování
projektových přihlášek
- Administrace získaných projektů
- Zpracování etického kodexu výzkumného
pracovníka
Pro rok 2009 je plánována realizace navazujícího
projektu, který je zaměřen na další rozvoj a
posílení jedné z identifikovaných silných stránek
Univerzity Palackého v Olomouci - Projektového
servisu UP jako specializovaného pracoviště
v oblasti podpory zapojení pracovišť UP do
mezinárodních projektů a projektů financovaných
z prostředků EU. Cílem projektu je rozvinout
zázemí centra sloužícího UP jako konzultační a
poradenské centrum pro přípravu projektových
záměrů a zpracování projektových přihlášek do
výše uvedených programů podpory.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)
Přidělená dotace
na řešení projektu
- ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace
(v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem
1.1
1.2

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

0
0

2. Běžné finanční prostředky celkem
Mzdové náklady:
2.1
2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

665

664

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

249

250

Ostatní:
2.4
2.5
2.6
2.7

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

298

324

Služby a náklady nevýrobní

58

47

Cestovní náhrady

30

15

Stipendia

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

0

1300

0

1300

Příloha č. 1

2008
1.
Datum:
Místo:
Název:
Pořádající organizace:
Náplň akce:

Počet účastníků:
Přednášející:
2.
Datum:
Místo:
Název:
Pořádající organizace:
Náplň akce:

Počet účastníků:
Přednášející:
3.
Datum:
Místo:
Název:
Pořádající organizace:
Náplň akce:
Počet účastníků:
Přednášející:
4.
Datum:
Místo:
Název:
Pořádající organizace:
Náplň akce:

16. 1. 2008
SEE1 – PřF UP
Kulatý stůl
PS UP
Moderovaná diskuse o aktuálním stavu projektů,
problémech i radostech v průběhu řešení, výstupech,
výsledcích či aktuálních otázkách k jednotlivým
projektům.
11
Mgr. Gabriela Pokorná, Mgr. Pavla Hamplová
14. 2. 2008
Sportovní hala UP
PS UP Cup 2008
PS UP
2. ročník turnaje řešitelů projektů ESF v malé kopané.
Setkání projektových týmů a sportovní relax, propagace
grantových programů EU v rámci Univerzity Palackého
v Olomouci.
40 (5 týmů)
28. 2. 2008
SEE1 – PřF UP
Připravujeme se na vyhlášení OP VK
PS UP
Seznámení s operačním programem Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, možnosti financování, představení
jednotlivých prioritních os.
53
Ing. Lukáš Sedláček, Mgr. Pavla Hamplová, Ing. Šárka
Uhlárová
27. 5. 2008
SEE1 – PřF UP
Informační seminář pro žadatele o finanční podporu
z OP VK, Prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání
PS UP
Základní informace o možnosti zapojení do projektů
v dané oblasti, představení projektové žádosti a webové
aplikace BENEFIT7.

Počet účastníků:
Přednášející:
5.
Datum:
Místo:
Název:
Pořádající organizace:
Náplň akce:
Počet účastníků:
Přednášející:
6.
Datum:
Místo:
Název:
Pořádající organizace:
Náplň akce:
Počet účastníků:
Přednášející:
7.
Datum:
Místo:
Název:
Pořádající organizace:
Náplň akce:
Počet účastníků:
Přednášející:
8.
Datum:
Místo:
Název:
Pořádající organizace:
Náplň akce:
Přednášející:
9.
Datum:

21
Ing. Lukáš Sedláček, Ing. Eva Stejskalová
29. 5. 2008
SEE1 – PřF UP
Informační seminář pro žadatele o finanční podporu
z OP VK – Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské
vzdělávání
PS UP
Základní informace o možnosti zapojení do projektů
v dané oblasti, představení projektové žádosti a webové
aplikace BENEFIT7.
63
Ing. Lukáš Sedláček, Ing. Eva Stejskalová
8. 7. 2008
Aula FTK UP
Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK –
Individuální projekty ostatní
PS UP ve spolupráci s MŠMT (CERA)
Prezentace aktuální výzvy v oblasti podpory 2.2.
Vysokoškolské vzdělávání, představení aplikace
BENEFIT7, tvorba projektové žádosti, praktické příklady.
158
Ing. Helena Barbořáková, Ing. Jana Karpačová,
Ing. Lenka Menclová, Marek Šorm
10. 10. 2008
SEE1 – PřF UP
Seminář k novým výzvám 7. RP EU - Lidé, Myšlenky
PS UP ve spolupráci s TC AV
Prezentace aktuálních výzev v uvedených programech.
25
Ing. Emil Kraemer
17. 10. 2008
SEE1 – PřF UP
Seminář k 7. RP EU - Zdraví, Socioekonomické a
humanitní vědy, Financování projektů v 7. RP
PS UP ve spolupráci s TC AV
Prezentace aktuálních výzev v uvedených programech.
27
Judita Kinkorová, Michal Pacvoň, Kateřina Slavíková
31. 10. 2008

Místo:
Název:
Pořádající organizace:
Náplň akce:
Přednášející:

SEE1 – PřF UP
Seminář k oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve
výzkumu a vývoji
PS UP
Prezentace aktuální výzvy – podporované oblasti,
financování, tvorba projektové žádosti.
42
Ing. Šárka Chroustovská, Ing. Eva Stejskalová

