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Obsahové zaměření projektů
•

Skupina aktivit

C. Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ
Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je rozvoj a zkvalitnění stávajících
studijních programů. Důraz je kladen na rozvoj pomocí rozšíření nebo
zintenzivnění spolupráce s podniky, výzkumnými institucemi a zahraničními
partnery. U bakalářských studijních programů je možná inovace s cílem posílit
jejich profesní orientaci v širším měřítku.
•

Podporované aktivity

C.1 Inovace stávajících studijních programů: rozvoj spolupráce s
tuzemskými i zahraničními podniky a/nebo s institucemi z oblasti výzkumu a
vývoje prostřednictvím stáží, praxí nebo plnění studijních úkolů (např.
diplomové práce) studentů, zpřístupnění specializovaných prostor nebo
zařízení pro výuku studentů, stáží akademických nebo pedagogických
pracovníků a zapojení odborníků z praxe do výuky studentů.
Jako doplňkovou činnost k výše uvedeným aktivitám je možné zařadit rozvoj
mezinárodní spolupráce VŠ nebo VOŠ a sdílení příkladů dobré praxe (např.
prostřednictvím stáží akademických nebo pedagogických pracovníků v
zahraničí, hostování zahraničních akademických pracovníků apod.).
C.2 Inovace stávajících bakalářských studijních programů v prezenční,
distanční nebo kombinované formě studia s cílem posílit jejich profesní
orientaci (např. aktualizace obsahu výuky, zařazení povinných stáží do
kurikula, zavádění nových metod do výuky, rozvoj spolupráce s podniky
formou odborných praxí nebo plnění studijních úkolů studentů aj.)
C.3 Vzdělávání akademických pracovníků VŠ a pedagogických pracovníků
VOŠ související s aktivitami vymezenými v bodech C.1 a C.2.
Během realizace projektu musí být realizována výuka minimálně ve dvou
semestrech inovovaného studijního programu. Za výuku v inovovaném programu
není považováno pilotní ověření inovovaných předmětů a studijních pomůcek v
rámci jiného studijního programu. Doba realizace výuky musí jasně vyplývat z
popisu klíčových aktivit a z harmonogramu realizace v projektové žádosti.

Podmínky realizace projektů
• Délka a termín zahájení realizace projektů
Délka realizace projektu nesmí překročit 24 měsíců.
Realizace projektu musí být zahájena nejpozději dne 1. 7. 2013.
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději k 30. 3. 2015.
• Místo realizace projektů
Projekty musí být realizovány výhradně pro cílovou skupinu – studenty,
akademické pracovníky VŠ.
Projekty by měly být fyzicky realizovány na území hl. m. Prahy, v odůvodněných
případech je fyzická realizace části projektu možná i mimo území hl. m. Prahy.
• Výše celkových nákladů projektu
Maximální výše celkových nákladů projektu: 4 mil. Kč.

Pokyny pro zájemce o podání projektu
Vzhledem k tomu, že příprava žádostí bude probíhat ke konci kalendářního roku
rektorát je schopen zaručit aktivní pomoc s konzultacemi a vyplňováním
elektronického formuláře Benefit jen pro 1 žádost za každou fakultu.
Pokud bude chtít fakulta podat více projektových žádostí, rektorát bude k těmto
poskytovat pouze konzultace k samotnému projektovému záměru, při vyplňování
formuláře Benefit a při sestavování rozpočtu však z kapacitních i časových
důvodů nemůže být k dispozici.
V případě, že máte v úmyslu žádat o finanční podporu na některou z výše
popsaných podporovaných aktivit C.1 – C.3, prosím abyste svou konkrétní
představu – resp. projektový záměr blíže specifikovali do přiloženého
formuláře. Kompletně vyplněný dokument, zašlete obratem (nejpozději však
tento pátek 16.11.) na emailovou adresu pí tajemnice a taktéž na moji.
Po sumarizaci informací ze všech obdržených projektových formulářů, Vás
budeme kontaktovat ohledně dalšího postupu při podávání žádosti.
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Hlavní řešitel projektu/pracoviště
Název projektu
Datum očekávaného zahájení realizace
Datum předpokládaného ukončení
Podporovaná aktivita (vyberte z C.1 – C.3)
Cíle projektu
Čeho chcete v projektu dosáhnout? Vysvětlete, čeho
konkrétně se týká řešená problematika – co chcete
zlepšit.

Cílová skupina projektu
Pro koho konkrétně je projekt určen? Specifikujte ty
skupiny osob (včetně počtu osob), které se budou
podílet na realizaci či výstupech projektu.
Zdůvodnění potřeby realizace projektu
Proč je nutné projekt realizovat? Popište, do jaké
míry se zlepší situace v oblasti, kterou projektem
řešíte.

Popis projektu
Jak budete při řešení postupovat? Shrňte, jakými
způsoby budete cíl/cíle naplňovat.

Výstupy projektu
Popište, co konkrétního bude za veřejné prostředky
vytvořeno - zda bude něco a) vytvořeno nebo b)
inovováno - k jakému posunu by mělo dojít a jak
tento posun doložíte.
Výstupem může být např. počet proškolených osob,
vytvořený či inovovaný studijní materiál, publikace,
interaktivní webové stránky projektu apod.

Celkové předpokládané neinvestiční
náklady projektu
Uveďte přibližné celkové náklady projektu, které
budou mohou zahrnovat osobní náklady, stipendia,
zařízení, služby, cestovné.

