Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

DPP!!! VŠ
Dotace, projekty, procesy vysokých
škol !!!
Řešitel:
prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph. D.

Základní informace o projektu
Období řešení projektu:
Koordinátor projektu:
Počet zapojených VŠ:
Rozpočet projektu:

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Ostravská univerzita
19
230 tis. Kč

Cíle projektu
1.

Rozšířit stávající síť spolupracujících projektových center 14 VŠ o 5
dalších VŠ.

Cíl splněn – širší oborový záběr (VŠ technické, pedagogické, humanitní,
přírodovědné, ekonomické, veterinární, farmaceutické, umělecké, zemědělské atd.)
2.

Sdílení zkušeností v obecných postupech – rozšíření o „neprojektové
pracovníky.

Cíl splněn – byla realizována 4 projektová setkání rozšířená o další pracovníky
neakademických oddělení s vazbou na realizaci projektů.
TUL se aktivně účastnila všech 4 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)

Cíle projektu
3.

Vytvoření odborných bloků

Cíl splněn – 4 odborné bloky napříč projektem (strategické projekty, transfer technologií, HR
Award, mezinárodní projekty)
TUL se aktivně účastnila 2 odborných bloků – transfer technologií a strategické projekty
4.

Podpora individuálního nastavení VŠ v řízení projektové činnosti

Cíl splněn – realizace interních setkání
TUL realizovala v říjnu 2018 interní setkání pro pracovníky projektových oddělení (Oddělení
operačních programů, Oddělení pro vědu a výzkum, proděkan FS = účast 8 osob)
4.
Udržení a upgrade komunikačního prostředí
Cíl splněn – komunikační platforma v prostředí G-Suite byla inovována a rozšířena o nové
sekce (pro nově příchozí členy, sekce pro odborné bloky)

Shrnutí výstupů projektu
Konkrétní výstup projektu - plán

Plnění

Projektová setkání – 4x

4x = 100 %

Interní setkání– 1x

1x = 100 %

Komunikační on-line platforma

100 %

Podpoření pracovníci – 8x

8x = 100 %

Počet podpořených VŠ – 1x

1x = 100 %

Rozpočet projektu
Celkem schválený rozpočet – 230 tis. Kč
Položka rozpočtu
Mzdy + odvody

Čerpáno

164 tis. Kč

163 tis. Kč

4 tis. Kč

24 tis. Kč

Služby

10 tis. Kč

9 tis. Kč

Cestovné

52 tis. Kč

34 tis. Kč

Celkem

230 tis. Kč

230 tis. Kč

Materiál



Schváleno

Přesun v rozpočtu ve výši cca 20 tis. Kč z pojistného, cestovného a služeb do materiálu.

DĚKUJI ZA
POZORNOST

