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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.

Projekt byl zaměřen na rozvoj a posílení jedné z identifikovaných silných stránek 
Univerzity  Palackého  v Olomouci  -  Projektového  servisu  UP  jako 
specializovaného  pracoviště  v oblasti  podpory  zapojení  pracovišť  UP  do 
mezinárodních  projektů  a  projektů  financovaných  z prostředků  EU.  Cílem 
projektu  bylo  rozvinout  zázemí  centra  sloužícího  UP  jako  konzultační  
a  poradenské  centrum  pro  přípravu  projektových  záměrů  a  zpracování 
projektových přihlášek do výše uvedených programů podpory. Finanční podpora 
formou dotace na činnost Projektového servisu UP byla použita na rozvoj aktivit 
v oblasti  přípravy  a  administrativního  vedení  projektů.  Činnost  Projektového 
servisu UP v rámci tohoto projektu byla orientována následovně:
- monitoring projektového potenciálu UP, 
- informování pracovišť UP o možnostech zapojit se do mezinárodních projektů 

a projektů financovaných z EU,
- asistence a konzultace při zpracování projektových přihlášek,
- administrace získaných projektů,
- prohlubování  znalostí  a  zkušeností  členů  projektového  týmu  v oblasti 

projektového řízení.

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů 

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

V rámci plnění výše uvedených cílů byly realizovány tyto výstupy: 

1. Informační semináře
V roce 2009 pořádal PS UP celkem 6 seminářů a 1 konferenci, jejich výčet je 
přílohou č. 1. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 285 osob zejména z akademické 
obce UP, ale také dalších institucí v České republice. 
Pořádané semináře byly zaměřeny zejména na informace o nově vyhlášených 
výzvách v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (semináře 
pro  žadatele  projektů  -  oblast  podpory  2.2  Vysokoškolské  vzdělávání  a  2.4 
Partnerství  a  sítě).  Potenciální  žadatelé  zde  byli  informováni  o  podmínkách 
nových  výzev,  zpracování  projektových  žádostí,  o  podporovaných  aktivitách, 
pravidlech financování  projektů a jiných důležitých aspektech ve fázi  přípravy 
projektů.
Jiné  semináře  byly  zaměřeny  na  příjemce  projektů  Operačního  programu 
Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost,  kteří  uspěli  se  svými  projektovými 
žádostmi v oblastech podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání a 2.3 Lidské zdroje 
ve výzkumu a vývoji. Na těchto seminářích byly prezentovány výsledky výzev, 
vysvětlena pravidla řízení projektů, financování, pravidla publicity či zadávacích 
řízení v rámci realizace projektů.
Ve  spolupráci  s Technologickým centrem Akademie  věd  ČR byly  uspořádány 
semináře o nových výzvách v programu Lidé (akce Marie Curie) a v programu 
Spolupráce  (priorita  Zdraví).  Zde  byly  prezentovány  informace  o  nových 
výzvách, pravidlech financování, podávání návrhů projektů, vysvětlena hodnotící 
kriteria či podmínky grantových smluv.
V průběhu  roku  2009  se  pracovníci  PS  UP  aktivně  zapojili  jako  lektoři  či 
přednášející  do  pěti  seminářů  a  akcí.  Účastnili  se  jednání  místní  pracovní 
skupiny  při  regionálním  zastoupení  Olomouckého  kraje  v Bruselu,  symposia 
Rozvoj lidských zdrojů ve VaV v Liberci a také jako lektoři studentů UP školící 
v oblasti  projektového  managementu  a  financování  projektů  VaV.  Seznam 



seminářů s aktivní účastí pracovníků PS UP je přílohou č. 2.

2. Informační periodikum 
Bulletin PS UP informuje je měsíčník o novinkách, výzvách a jiných informacích, 
které souvisejí s možnostmi zapojení se do výzkumných a vzdělávacích projektů. 
V bulletinu jsou pravidelně prezentovány úspěšné projekty řešené na Univerzitě 
Palackého  v Olomouci,  je  zde  rubrika  pozvánek  na  akce  pořádané  PS  UP  
a sekce věnovaná rámcovým programům Evropské unie pro vědu a výzkum. 
V roce 2009 bylo vydáno 12 čísel, která byla distribuována v elektronické podobě 
na všechna pracoviště univerzity a jsou zavěšena na webových stránkách PS 
UP (www.psup.cz). Dále je bulletin rozesílán i individuálním zájemcům - po jejich 
přihlášení do databáze.

3. Databáze monitoringu projektových záměrů
Adresné  šíření  informací  se  provádí  za  pomoci  databáze  monitorovaných 
oblastí,  která se průběžně aktualizuje.  Do databáze jsou zařazeny projektové 
záměry poté, co pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci kontaktují PS UP 
s žádostí  o  pomoc s vyhledáním vhodného  dotačního  programu pro  realizaci 
jejich nápadu (projektového záměru) či přímo s žádostí o zpracování projektové 
přihlášky.
Databáze  obsahuje  jméno  kontaktní  osoby,  pracovní  název projektu,  dotační 
program  a  stupeň  rozpracovanosti  projektového  záměru  a  je  nejdůležitějším 
nástrojem k cílenému šíření informací. Pro osoby uvedené v databázi pravidelně 
sledujeme  jejich  oblast  zájmu  (dotační  program)  a  informujeme  je  o  nově 
vyhlášených výzvách, aktualitách a o všem podstatném, co se v dané oblasti 
děje.
Za období  od  1.  1.  2009  –  31.  12.  2009  jsme  v databázi  evidovali  175 
projektových záměrů různého stupně rozpracovanosti.

4. Databáze konzultací k projektům
Konzultace  projektových  záměrů  byly  dalším  krokem k přípravě  projektových 
žádostí.  Významnou  složku  představovaly  rovněž  konzultace  k  běžícím 
projektům a k jejich administrativním a finančním oblastem.
Nástroje:

 osobní konzultace 
 telefonické konzultace
 písemné konzultace 

V průběhu  roku  2009  probíhaly  telefonické,  písemné  a  osobní  konzultace 
projektových  záměrů.  Pracovníci  UP  se  na  PS  UP  obraceli  s  konkrétními 
projektovými  záměry,  s dotazy  k řešeným  projektům  a  dotazy  k možnostem 
financování  plánovaných projektů.  238 osob využilo  osobních konzultací,  289 
telefonických a 326 písemných konzultací. Všichni, kdo využili konzultací PS UP, 
jsou evidováni v databázi kontaktů.

5. Zpracované projektové přihlášky 
Tato  oblast  navazovala  na  konzultace  projektových  záměrů  a  zahrnovala 
kompletní  zpracování  projektového  záměru  do  přihlášky  projektu,  vyplnění 
přihlášky  projektu  v příslušných  formulářích,  programech  apod.,  zpracování 
rozpočtu a ekonomických náležitostí projektu, zpracování studií, analýz apod.
Nástroje:

 pomoc s vypracováním projektových žádostí 
  „vnitřní audit“ projektových žádostí – kontrola formální a věcné správnosti 

V roce  2009  se  PS UP podílel  na  zpracování  a  kontrole  formální  správnosti 
celkem  145  projektových  přihlášek,  které  jsou  evidovány  v  databázi 

http://www.psup.cz/


podaných/zpracovaných projektů. 139 projektových žádostí bylo předloženo do 
Operačního  programu  Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost,  2  žádosti  do 
Operačního  programu  Lidské  zdroje  a  zaměstnanost,  1  přihláška  do  
7. rámcového programu Evropské unie, 1 projekt do EEA-GRANTS a 1 projekt 
do  programu  Grundtvik.  Celkový  objem požadovaných  finančních  prostředků 
činil  1  357  509  045,12  Kč,  z  toho  1  335  219  059  Kč  bylo  požadováno 
v projektech  národních  a  857  307,16  €  (  ≈  22  289  986  Kč)  v projektech 
mezinárodních. Seznam podaných projektů je přílohou č. 3.

6. Administrované projekty
Aktivity spojené s administrativním a finančním vedením projektů zahrnovaly tyto 
oblasti:  pomoc s vypracováním průběžných a  závěrečných zpráv,  pokyny pro 
správné účetní, finanční vedení grantů a projektový management.
PS  UP  v roce  2009  administroval  prostřednictvím  svých  projektových 
manažerů/asistentů celkem 40 národních projektů (o objemu 384 254 404,86 Kč) 

a  8 zahraničních o objemu 1 593 015,92 € (  ≈  41 418 413,89 Kč).  Formou 
konzultací  se PS UP podílel  na 3 projektech (o objemu 45 336 778,22 Kč)  
a monitoroval celkem 15 projektů (v objemu 106 632 363,59 Kč). Projekty jsou 
evidovány v databázi administrovaných projektů – příloha č. 4. 

Změny 
v  řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich  
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti.

  č. Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na  
 MŠMT)

1

2

3

4

5

Přehled o 
pokračují-
cím 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 fin. prostředků 
(souhrnný údaj) Poznámka (případně výhled do budoucna)

2007 1619

Realizované cíle v roce 2007: 
- zmapování projektového potenciálu UP
- informování o možnostech zapojení do 

mezinárodních projektů a projektů 
financovaných z EU

- asistence a konzultace při zpracování 
projektových přihlášek

- administrace získaných projektů
- zpracování etického kodexu výzkumného 

pracovníka 

2008 1300 Projekt měl v roce 2008 stanoveny následující 
cíle:
- informování pracovišť UP o možnostech 

čerpání financí z programů podpory EU
- motivování pracovníků UP k přípravě 

projektů do operačních programů
- vyhledávání projektových záměrů do OP 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- monitoring projektových záměrů



- asistence a konzultace při zpracování 
projektových přihlášek

- administrace získaných projektů
- prohlubování znalostí a zkušeností členů 

projektového týmu v oblasti projektového 
řízení

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 Stavební úpravy 0 0

2. Běžné finanční prostředky celkem
Mzdové náklady:

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 503 503

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 0 0

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní  
politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního  
fondu

187 187

Ostatní:
2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 230 268

2.5 Služby a náklady nevýrobní 60 38

2.6 Cestovní náhrady 20 4

2.7 Stipendia 0 0

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky 1000 1000

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

Číslo  Název výdaje Částka (v tis. Kč)



2.1

Mzdové náklady byly využity na úvazky projektových manažerů a  
odměny členům projektového týmu za práci na realizaci  
projektových cílů.

503

2.3
Z plánovaných mzdových nákladů bylo použito 34 % na úhradu  

odvodů  na  sociální  a  zdravotní  pojištění  a  2%  na  
odvody do FKSP.

187

2.4

Převážná většina plánovaných nákladů byla určena na  realizaci  
informačních/propagačních  materiálů  a  podkladů  pro  
účastníky seminářů – s tím souvisí zvýšené náklady na  
spotřební materiál pro tisk – cartridge, papír, kroužkové  
vazby atd.

V návaznosti na telefonické konzultace projektových záměrů byly 
finanční prostředky použity na telefonní poplatky. 

268

2.5

Nedílnou součástí projektu je prohlubování znalostí a zvyšování  
kvalifikace členů projektového týmu. Za tímto  účelem  
byly  vynaloženy  výdaje  na  další  vzdělávání  
projektových manažerů. 

38

2.6 Tyto  finanční  prostředky  byly  použity  na  pracovní  cesty  členů  
projektového týmu na semináře, školení kurzy atd.. 

4
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