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ad 4)

Mendelova univerzita v Brně

Název projektu:

Zefektivnění využívání dotačních příležitostí

Rozvoj spolupráce mezi jednotlivými školami a posílení vazeb mezi projektovými pracovníky - tematická setkání, diskusní bloky, v 

době COVID 19 on line formou

Společná on line platforma - sdílení výstupů a výměna dobré praxe. Výstup byl splněn.

MENDELU využívala společné online prostředí ke sdílení dokumentů, informací a dalších relevantních podkladů pro potřeby 

realizace dotačních projektů. Dále byl aktivně využíván nový komunikační nástroj - společný email, který byl využíván pro 

operativní komunikaci, konzultace a diskusi.

Nově možné pro MENDELU využívat Newsletter zahraničních grantových příležitostí vydávaný ČZU, mapa dotačních příležitostí. 

Výstup byl splněn. MENDELU se aktivně zapojila do zpracování přehledu dotačních možností prostřednictvím sdílení vlastních 

zkušeností s realizací projektů z různých dotačních titulů, které pracovníci MENDELU zaznamenali do společně sdíleného 

dokumentu. Výsledný dokument přehled bude univerzita i nadále interně využívat pro potřeby posílení znalostí projektových 

pracovníků  a v neposlední řadě jako nástroj pro efektivnější zacílení projektových záměrů na vhodné dotační tituly.

Vzhledem ke zpoždění zveřejńování informací vzhledem ke COVID 19  k novému programovému období - OP JAK a Horizont 

Europe, byly podmínky (finanční alokace, programové dokumenty) zveřejněny až v prosinci. Tedy nebylo možné už v prosinci 

zorganizovat seminář. Na MENDELU proběhne tento seminář 4. 2. 2021. 

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

Sdílení informací napříč vysokou školou (od projektových pracovníků k vedení školy) a využívání výstupů projektů pro činnosti 

pracovních skupin (zejména pracovní skupina ČRK pro OP VVV a OP JAK) apod.
Zabezpečení podmínek pro realizaci dotačních projektů, konkrétně u výzvy OP VVV č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních 

grantových schémat na VŠ - IGRÁČEK

Rozvoj pracovníků projektového managementu - další vzdělávání v projektovém managementu

Do: 31. 12. 2020

V tom běžné finanční prostředky:

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

V tom kapitálové finanční prostředky:

Od: 1. 1. 2020

353

353

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

Rozvoj a efektivní využívání nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami - RONALDO

Další vzdělávání - na 14.-16. 9. 2020 byl zamluvený kurz PRINCE, nový termín plánovaný na únor 2021 on line formou. Cíle bylo 

dosaženo - MENDELU se aktivně zapojila do realizace projektu, zejména účastní na společných seminářích a diskusních blocích. 

Dále zástupci MENDELU využívali sdílené prostředí jak pro komunikaci tak pro sdílení dokumentů a informací. Nad rámec 

sdíleného prostředí byl nově využit i společný komunikační email, prostřednictvím kterého byly diskutovány aktuální témata a 

dílčí dotazy jednotlivých členů konsorcia.

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

Snížení rizikových faktorů souvisejících s dotačními projekty 

0

0

vojtech. adam@mendelu.cz sarka.dvorakova@mendelu.cz

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1, 613 00 Brno

mob.: 775 674 966

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1, 613 00 Brno

mob.: 606 385 616

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

mailto:sarka.dvorakova@mendelu.cz


ad 5) 

ad 6) 

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

3.

4.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

Výstup byl splněn. MENDELU se zúčastnila těchto tematickcýh školení a odborných diskusních bloků:

1. Setkání - odborný diskusní blok: 23.4.2020, online prostředí, organizátor - společná organizace

2. Setkání - odborný diskusní blok: 13.5.2020, online prostředí, organizátor - společná organizace

3. Osobní setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 23. - 24.6.2020, Ustí nad Labem, organizátor UJEP

4. Osobní setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 10. - 11.9.2020, Plzeň, organizátor ZČU

5. Setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 19. - 20.10.2020, online prostředí - organizátor UPa

7. Seminář OP VVV, HR Award - zkušenosti s implementací, 24.9.2020, Praha, organizátor ČVUT

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

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.

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Databáze hodnotitelů, smlouva o spolupráci Výstup byl splněn.

MENDELU se aktivně zapojila do přípravy databáze hodnotitelů

UK zajišťovala koordinaci tohoto konsorcia, zajišťovala fyzické vytvoření databáze, MENDELU dodala hodnotitele a uzavřela 

smlouvu o spolupráci.

Členové užího realizačního týmu (OU, MENDELU, MUNI, CUNI) - participace na tvorbě databáze, nastavení

koncepci funkčních prvků databáze, mechanismy využívání databáze, definování technických podmínek databáze včetně řešení 

dalších klíčových vlastností databáze, zajištění nábor vlastních hodnotitelů podle stanovené koncepce konsorcia. Zajistění jejich 

proškolení, zaevidování do databáze, zajištění komunikace s hodnotitelem.

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

změna rozpočtu - přesun mezi položkami 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6 

v souladu s pravidly programu do 20 %	. V rámci řešení projektu 

došlo k dodatečnému přesunu finančních prostředků z kapitol 

2.1., 2.3. a 2.5. do Materiálu 2.4. Materiální náklady, které 

jsme v projektu původně plánovali jen velmi málo se ukázalo v 

průběhu řešení jejich větší potřeba. 

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 do položky Materiál. 2.4.



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
353 353 0 0,00%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 186 184 -2 -0,57%

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

64 62 -2 -0,57%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
8 26 18 5,10%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 10 0 -10 -2,83%

2.6 Cestovní náhrady 85 81 -4 -1,13%

2.7 Stipendia 0 0 0 0,00%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
353 353 0 0,00%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

184

Nebylo čerpáno

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

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

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

81

0

Částka (v tis. Kč)

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Bylo čerpáno ve formě osobních ohodnocení

Bylo účtováno formou interních faktur, je zahrnuto v položce 2.6.

Cestovné, ubytování, stravné - setkání PC + placené ubytování a stravné při srazu 

pořádaném MENDELU ve Křtinách 

Nebylo plánováno ani čerpáno

0

62

26

0

Zákonná povinnost ve vazbě na 2.1.

Materiální náklady, Propagační věci pro projektové partnery


