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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.
Cílem projektu bylo vytvořit prostor pro kontakt neakademických pracovníků, které spojuje velmi
obdobná náplň práce – získávání finančních prostředků na realizaci projektů a samotné řízení projektů s
cílem popularizovat příklady dobré praxe a zvýšit informovanost o přínosných projektech na vysokých
školách. Univerzitní prostřední je specifické a právě sdílení příkladů dobré praxe, vlastních zkušeností s
přípravou a realizací projektů a řešením problémů při realizaci projektů přispěje ke splnění společného
cíle – podávání kvalitních projektových záměrů do národních i mezinárodních dotačních titulů a zlepšení
komunikace s poskytovateli dotací. Realizací projektu pak postupně dochází k naplňování prioritních cílů
Dlouhodobého záměru MŠMT pro rok 2016 – 2020. Sdílením těchto zkušeností dochází k profesnímu a
odbornému růstu pracovníků projektových a přidružených oddělení všech zapojených univerzit a
zvyšování jejich kompetencí i v dalších činnostech, včetně valorizace výsledků.
Projekt navázal na výstupy z roku 2017 v projektu PPP!!! VŠ.
Hlavní cíl projektu bylo zvýšit potenciál stávající vzniklé sítě projektových center veřejných vysokých škol:
1. Rozšíření sítě o 5 VŠ
2. Sdílení zkušeností v obecných postupech – rozšíření o „neprojektové“ pracovníky
3. Vytvoření odborných bloků
4. Podpora individuálního nastavení VŠ v řízení projektové činnosti
5. Udržení a upgrade komunikačního prostředí

Ad1) Cíl splněn. Rozšířením sítě škol došlo k širšímu oborovému záběru a zvýšila se tak komplexnost
pohledu na projektovou tématiku. Do projektu byly zapojeny školy technické, pedagogické, humanitní,
přírodovědné, ekonomické, veterinární, farmaceutické, umělecké, zemědělské atd.
Ad2) Cíl splněn. Byla realizována 4 projektová setkání, kterých se účastnili pracovníci projektových center,
nově další pracovníci neakademických oddělení s vazbou na realizaci projektů (účtárny, personalisté,
právníci apod.) a pracovníci z institucí, kteří ovlivňují podmínky pro realizaci.
TUL se aktivně účastnila všech 4 projektových setkání (9.4.– 11.4.2018 (Beskydy) – 4 účastníci, 28.5.30.5.2018 (Lipno) – 2 účastníci, 11.9.- 13.9.2018 (Křtiny) – 3 účastníci, 13.11.- 15.11.2018(Praha) - 3
účastníci.)
Ad3) Cíl splněn. Byly nově vytvořeny 4 odborné bloky, které sdružovaly vybrané VŠ podle jejich dotčenosti
k danému tématu bloku. Uvnitř odborného bloku docházelo ke sdílení zkušeností a dobré praxe v „užším
kruhu“ ke konkrétní výzvě/tématu. Tato potřeba vychází z různorodosti podmínek a pravidel každé výzvy.
Cílem bylo podpořit vysoké školy v jednoznačném pochopení podmínek při realizaci projektů v uvedené
výzvě. Odborné bloky byly nižšími organizačními celky celé sítě VŠ tohoto projektu.
TUL se aktivně účastnila 2 odborných bloků, do kterých byla přihlášena: Transfer technologií a Strategické
projekty. V rámci projektových setkání proběhla jednání jednotlivých bloků, TUL sdílela své zkušenosti,
relevantní dokumenty k tématům a podílela se na formulacích námětů pro ČKR, např. problematika
vykazování MI 6 00 00. Podklady prezentovala také prostřednictvím komunikační platformy.
Ad4) Cíl splněn. Cílem projektu bylo umožnit zapojeným vysokým školám individuální evaluaci v řízení
projektové činnosti obecně i na úrovni jednotlivých výzev prostřednictvím odborného bloku a provést na
základě analýz vnitřních procesů jejich inovaci. Tohoto individuálního přístupu bylo dosaženo aktivitou
Individuální VŠ setkání.
TUL realizovala v říjnu interní setkání pro pracovníky projektových oddělení (Oddělení operačních
programů, Oddělení pro vědu, výzkum - účast 8 osob) a hlavní řešitel projektu OP VVV a proděkan FS.
V rámci interního setkání se uskutečnila návštěva ZČU, kde byla diskutována aktuální problematika řešení
projektů OP VVV (termíny, kontroly na místě, změnová řízení, archivace, spolupráce projektových center
se součástmi univerzit, komunikace s ŘO atd.) Na interním setkání byly dále podrobně analyzovány stávající
interní projektové postupy včetně vazby na sdílené zkušenosti s partnerským VŠ. Byly provedeny návrhy na
úpravy pro rok 2018/2019. Byla provedena analýza úspěšnosti/neúspěšnosti v podávání projektů a
v realizaci ve vazbě na požadavky státní správy, resp. poskytovatele dotací a kontrolních orgánů.
Ad5) Cíl splněn. Vzniklá komunikační platforma v prostředí G-Suite byla využívána pro potřeby organizace
projektu, ale především pro obsahové naplnění, byly zde prováděná neosobní sdílení zkušeností
prostřednictvím dokumentů, konzultační činností, komentáři apod. Platforma v roce 2018 reagovala na
inovační prvky projektu, tedy nově příchozí členy, nově vzniklé sekce pro odborné bloky, komunikační tok
jen pro úroveň jedné univerzity apod.
TUL aktivně uveřejňuje příspěvky na tuto platformu k relevantním tématům ve vazbě na realizované
aktivity, aktivně jednala i pracovní skupina uvnitř VŠ k projektové činnosti (analýzy a návrhy změn do vlastní
instituce v rámci TUL )
Plnění

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
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kontrolovatelných
výstupů

splněny nebyly.

Projektové setkání – 4x (severní Morava, jižní Morava, střední Čechy, jižní Čechy), aktivní účast -100%
Odborný blok Strategické projekty – aktivní účast -100%
Odborný blok Transfer technologií – aktivní účast - 100%
Komunikační on-line platforma – 100%
Interní VŠ setkání – pořádané – 100%
Podpoření pracovníci z projektových kanceláří VŠ a pracovišť zasahujících do projektových procesů v oblasti
plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokyny orgánů státní správy a
pravidly poskytovatelů dotací – počet podpořených osob za TUL 8
Počet podpořených veřejných VŠ v oblasti zefektivnění řízení projektového a dotačního managementu – 1
VŠ, 1 oddělení zajišťující projektový servis, 2 oddělení zasahující do projektového procesu
Změny
v řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.
Jednotlivé změny
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti
č.
(přidejte řádky podle potřeby)
na MŠMT)
Materiální náklady typu kancelářské potřeby a
tonery pro projektové oddělení a oddělení pro
1
Přesun v rozpočtu
vědu a výzkum; přesun částky 19 558,37 Kč
z kapitol 2.3 (520,05 Kč), 2.5 (1 312,20 Kč) a 2.6
(17 726,12 Kč)
2
3
4
5

Přehled o
pokračujícím
projektu

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

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

2017

Poznámka (případně výhled do budoucna)

263 tis. Kč

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem

Přidělená dotace
na řešení projektu ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace
(v tis. Kč)

0

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

0

3

2. Běžné finanční prostředky celkem

230

230

122

122

0

0

42

41

4

24

Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

10

9

2.6

Cestovní náhrady

52

34

2.7

Stipendia

0

0

230

230

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)

Název výdaje a jeho zdůvodnění

2.1

Odměny pro členy realizačního týmu projektu za řešení projektu

2.3

Odvody soc. a zdr. pojištění ve vazbě na položku 2.1
Materiální náklady typu kancelářské potřeby a tonery pro projektové oddělení a
oddělení pro vědu a výzkum; přesun částky 19 558,37 Kč z kapitol 2.3 (520,05 Kč), 2.5
(1 312,20 Kč) a 2.6 (17 726,12 Kč)

2.4
2.5

Vložné na seminář členů realizačního týmu

2.6

Cestovné realizačního týmu – projektová setkání, operativní cesty, interní setkání.

Částka (v tis. Kč)
122
41
24
9

4

34

