
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 500

Čerpáno 500

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

1 - splněno

1a - splněno

1b - splněno

2 - splněno

2b - splněno

2a - splněno

3 - splněno

Plnění  výstupů 

projektu

ad 1) 

ad 3)

ad 1b)

ad 1a) 

ad 2)

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Vytvoření profesionálního zázemí pro přípravu mezinárodních projektů – proškolené osoby

0

0

vojtech. adam@mendelu.cz

Zemědělská 1, 613 00 Brno

mob.: 775 674 966

500

500

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1, 613 00 Brno

mob.: 606 385 616

Dne 13. 8. 2020 bylo zahájeno na MENDELU pilotní ověření nastavených procesů pro mezinárodní projekty ve vazbě na 

vyhlášenou výzvu H2020 Green Deal do 26. 1. 2021. V rámci výzvy byly podány 3 projekty. Výzva byla vybrána jako nejvhodnější 

k odbornému zaměření univerzity.

V tom kapitálové finanční prostředky:

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu

Program na podporu sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice  –  CRP 2020

c) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy

Inkubátor projektového managementu mezinárodních projektů

Od: 1. 1. 2020

Vytvoření Project support pro mezinárodní projekty – návrh pro následující programové období pro MENDELU

Mezinárodní vzdělávací akce

Na MENDELU bylo vytvořeno obdobně jako u koordinátora projektu projektové zázemí pro podávání mezinárodních grantů VaV 

směru.  Byly vyprofilovány pozice a vytipováni projektoví manažeři, kteří se účastnili zvyšování odborných kompetencí po celou 

dobu realizace projektových aktivit. Byly nastaveny procesní kroky k rozvoji projektového zázemí pro podávání mezinárodních 

projektů a vytvořen procesní dokument, který rozvíjí strategii rozvoje projektového zázemí pro podávání mezinárodních 

projektů.  Projektoví manažeři se účastnili 12.–13. 11. 2020 školení u Technologickéo centra AV ČR Projektové řízení v oblasti 

podávání a realizace mezinárodních projektů – 2 proškolené osoby – Dvořáková, Mlejnková.

Dne proběhla prezenčně akce 15.–16.9.2020 – Inkubátor mezinárodních projektů Křtiny – 30 účastníků z partnerských univerzit. 

Realizace ze strany MENDELU: MENDELU zde bylo hlavním koordinátorem akce, zorganizovala a realizovala  setkání zástupců 

partnerských VŠ, kde si zástupci předávali své zkušenosti ohledně možností zvyšování odborné způsobilosti v oblasti 

mezinárodních grantů, předávali si tipy na kvalitní školení nebo přímo na školitele, předávali i praktické rady ohledně možnosti 

podávání projektů a navázání partnerství se zahraničními VaV institucemi. Průbežně rovněž probíhala e-mailová korespondence. 

Zejména se jednalo o informace k různým akcím týkajících se mezinárodních grantů. V rámci MENDELU byla rozšířena platforma 

Podpora projektových skupin , pro interní projektovými pracovníky napříč fakultami na ukládání získaných podkladů a 

zkušeností týkajících se podávání projektových žádostí a realizace projektů v mezinárodních grantech. Doposud fungovala jen 

pro české dotační tituly.

Na základě pilotního ověření, poprvé bylo představeno na akci ve Křtinách 15.–16. 9. 2020

Na webové platformě Podpora projektových skupin jsou nově uveřejňovány metodické listy pro zahraniční projekty, v r. 2020 

mj. Visegrad Fund

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

Rozvoj znalostí a dovedností pro mezinárodní projekty

Pilotní ověření  pro Mendelovu univerzitu v Brně

Mendelova univerzita v Brně

Sdílení zkušeností projektového managementu v oblasti mezinárodních projektů

Informovat o strategickém výhledu ve vazbě na nové programové období – Horizont Europe

Název projektu:

Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

Do: 31. 12. 2020

V tom běžné finanční prostředky:

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

sarka.dvorakova@mendelu.cz

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

mailto:sarka.dvorakova@mendelu.cz


ad 2b)

ad 2a)

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

3.

4.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

x

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

V rámci řešení projektu došlo k dodatečnému přesunu 

finančních prostředků v souvislosti s přípravou projektů do 

výzvy Green Deal. Jednalo se o přesun z kapitoly 2.6  Cestovní 

náhrady a 2.1. Mzdy do  kapitoly 2.5 Služby. Dále byly posíleny 

Materiální náklady, které jsme v projektu původně neplánovali 

a ukázala se v průběhu řešení jejich potřeba. 

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Z důvodu znovu zavedených opatřeních vlády  a vyhlášením 

nouzového stavu v ČR a souvisejících omezení pracovních cest i 

v měsících říjen až prosinec 2020 bylo nutno všechny plánované  

cesty na odborné školení pro projektové pracovníky realizovat v 

online formě, proto byly prostředky z cestovních náhrad 

přesunuty na úhradu připravovoných projektových žádostí do 

poslední výzvy H2020 Green Deal.  V rámci materiálních nákladů 

byly pořízeny pro projektové partnery účastnící se setkání ve 

Křtinách symbolické propagační předměty MENDELU. 

x

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.

Zdůvodnění (případně č. j. 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.

Vzhledm ke COVID 19 bylo představeno jen prezentací, která je dostupná na Podpoře projektových skupin. Podrobněji bude 

představeno na webináři 4. 2. 2021

x

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Mezinárodní vzdělávací akce organizovaná MENDELU proběhla prezenčně 21. 1. 2020 Informační den k Akci Marie Sklodowska-

Curie Research and Innovation Staff Exchange – Výzva MSCA – RISE  2020



Přidělená dotace na 

řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 

Kč)
Rozdíl (v tis. Kč)

Rozdíl (v %) z 

celkové přidělené 

dotace

1.
Kapitálové finanční prostředky 

celkem
0 0 0 0,00%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 

licence)
0 0 0 0,00%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0 0 0,00%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0,00%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
500 500 0 0,00%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 300 282 -18 -3,60%

2.2

Ostatní osobní náklady (odměny z 

dohod o pracovní činnosti, dohod o 

provedení práce, popř. i některé 

odměny hrazené na základě 

nepojmenovaných smluv uzavřených 

podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník)

0 0 0 0,00%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

102 92 -10 -2,00%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
0 12 12 2,40%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 50 99 49 9,80%

2.6 Cestovní náhrady 48 15 -33 -6,60%

2.7 Stipendia 0 0 0 0,00%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
500 500 0 0,00%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Bylo čerpáno ve formě osobních ohodnocení a odměn

Služby za přípravu mezinárodních projektů

Cestovné na akci Křtiny

Nebylo plánováno ani čerpáno

0

92

12

99

Zákonná povinnost ve vazbě na 2.1.

Materiální náklady. Propagační předměty pro partnery projektu

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

15

0

Částka (v tis. Kč)

282

Nebylo plánováno ani čerpáno

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)*

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)


