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VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Rozvojový projekt na rok 2019
Formulář pro závěrečnou zprávu
Program:

Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2019

Tematické zaměření:

F - posilování regionálního působení vysokých škol a zvyšování společenské odpovědnosti
vysokých škol
H - plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů
státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol

Název projektu:
Podpora kapacit pro mezinárodní VaV projekty – H2020 Umbrella II
Období řešení projektu:

Dotace (v tis. Kč)

Od: 1. 1. 2019

Do: 21. 12. 2019
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:

V tom kapitálové finanční
prostředky:

Požadavek

1000

1000

0

Čerpáno

1000

1000

0

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní řešitel
Jméno:

Kontaktní osoba

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

Mgr. Barbora Bendová

Fakulta/Součást

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Adresa/Web:

Palackého tř. 1, 612 42 Brno, www.vfu.cz

Palackého tř. 1, 612 42 Brno, www.vfu.cz

Telefon:

606 941 912

541 562 018

E-mail:

celerv@vfu.cz

bendovab@vfu.cz

Jméno rektora:

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

Podpis:

Podpis:
Datum:
Razítko školy:
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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.
1. Podpora zapojení jedinců do mezinárodních sítí a projektů
Cíl byl splněn zřízením kanceláře pro grantovou podporu a vyškolením její pracovnice. Kancelář bude
i o budoucna umožňovat akademickým pracovníkům a DSP studentům přípravu mezinárodních grantových
projektů.
2. Získání praktických poznatků v oblasti grantové projektové činnosti zejména při tvorbě mezinárodních
projektů typu H2020
Cíl byl splněn návštěvou semináře o psaní grantových projektů projektovým pracovníkem a proškolením
studenů a akademických pracovníků. V době konání projektu však žádný řešitelský tým podobný projekt
nepsal.
3. Zvýšení informovanosti cílových skupin o možnostech financování VaV projektů z evropských zdrojů
Cíl byl splněn uspořádáním semináře o grantových systémech a psaní grantových aplikací pro studenty
doktorského studia a akademické pracovníky univerzity. Celkem bylo proškoleno 25 osob.
4. Další vzdělávání projektové podpory
Cíl byl splněn proškolením pracovníků grantové podpory účastí na seminářích, e-learningovým kurzem
a kurzem projektového řízení.

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
1. Kancelář projektové podpory – personální zajištění
Kancelář byla zřízena a osazena 1 pracovnicí přijatou k zajištění běhu této kanceláře. Pracovnice byla
proškolena účastí na semináři H2020.
2. Proškolené osoby
Seminář H2020 – Umbrela II
Dne 20. 11. byl uspořádán seminář H2020 ke grantovému systému a psaní grantových aplikací pro DSP
studenty, akademiky a pracovníky projektové podpory. Celkem bylo proškoleno 25 osob (studentů
doktorských studijních programů), 4 pracovníci projektové podpory a dále mimo výstup tohoto projektu
se zúčastnili studenti, vyšších ročníku magisterského studia.
Lektory byly pracovnice z Technologického centra AV ĆR, které představily:
• rámcové programy EU
• odpovídaly na četné dotazy účastníků
Seminář National Institute of Health (NIH), který se konal 6-8.112019 ve Phoenixu, USA a jeho zaměření
se týkalo psaní a administrace mezinárodních vědeckých projektů. Několika denní seminář byl věnován také
lidským zdrojům (human resources) ve výzkumu, ochranně duševního vlastnictví, odpovědnosti
navrhovatelů projektů a další důležité tématice související s problematikou přípravy projektů. Proškolená
osoba: 1
Kurz: Moderní projektové řízení (Praha) 2 podpořené osoby
Seminář: From physical to virtual? Internationalising higher education in the digital era (Brusel)
1 podpořená osoba
E-learning: Školení projektového řízení (MBO2 Projektové řízení). 1 podpořená osoba
3. Memoranda o spolupráci se zahraniční institucí
V rámci plnění cílů projektu byly dále podepsány následující smlouvy se zahraničními institucemi týkající se
spolupráce ve výzkumné oblasti.
• Memorandum of understaning s United animal care (Weston, Florida, USA)
• Scientific cooperation agreement s ANSES (Francie)

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)
Změna kontaktní osoby z Bc. Michaely Tiché na
Z organizačních důvodů je novou kontaktní
1
Mgr. Barboru Bendovou.
osobou od 1. 7. 2019 Mgr. Barbora Bendová.
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Změna rozpočtu projektu v jednotlivých
položkách:
2.1 Mzdy = + 53 984,00 Kč
2.2 Ostatní osobní náklady = - 50 000,00 Kč
2.3 Odvody pojistného (…) = - 4 328,00 Kč
Osobní náklady celkem = - 344,00 Kč
2.4 Materiální náklady = + 11 438,05 Kč
2.5 Služby a náklady nevýrobní = - 8 968,43 Kč
2.6 Cestovní náhrady = - 2 125,62 Kč

Bc. Michaela Tichá nadále zůstává členem
realizačního týmu. Změna byla hlášena MŠMT
dne 20. 6. 2019 prostřednictvím e-mailu.
Při realizaci aktivit nebylo nutné a ani vhodné
uzavírat DPP či PDČ a veškeré osobní náklady
byly hrazeny v rámci uzavřených pracovních
smluv. Prostředky položky 2.2 tak byly rozděleny
do položek 2.1 a 2.3. Celkové osobní náklady byly
čerpány dle plánu s menší úsporou převedenou
do položky 2.4.
Další úspory vznikly v položkách 2.5 a 2.6, které
byly také převedeny do položky 2.4 a využity
na technické vybavení kanceláře projektové
kanceláře. Přesuny proběhly v souladu s pravidly
danými
vyhlášením
centralizovaného
rozvojového programu, tj. položky rozpočtu
nebyly poníženy či navýšeny o více než 20 %.
Změna byla provedena z důvodu nutnosti
dostatečného
technického
zajištění
a zabezpečení projektové agendy.

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)

2018

Poznámka (případně výhled do budoucna)

1000 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)
Přidělená dotace
na řešení projektu ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace
(v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem

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

1000

1000

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
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Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)
2.1

Částka (v tis. Kč)

Název výdaje a jeho zdůvodnění

534

Mzdové náklady pracovníků, kteří se zapojili do plnění aktivit projektu
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení
spojené se mzdovými náklady položky 2.1
Technické vybavení kanceláře projektové podpory, projektové propagační předměty
pro studenty DSP ke zvýšení povědomí o mezinárodních dotačních možnostech
Náklady na služby zajištění semináře k dotačním možnostem H2020, účastnické
poplatky vzdělávacích kurzů a další drobné provozní náklady kanceláře projektové
podpory
Cestovní výdaje spojené s účastí na vzdělávacích akcích s projektovou tématikou
a s cestami k navázání mezinárodní spolupráce

2.3
2.4
2.5
2.6

2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
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)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

160
111
41
154

480

534

50

0

164

160

100

111

50

41

156

154

0

0

1000

1000

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky
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