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Podané projektové žádosti k 31.1.2009Podané projektové žádosti k 31.1.2009
OP- VK, 2.2 - vysokoškolské vzdělávání
1) Inovace bakalářských a navazujících magisterských studijních 

programů na ESF MU (14,3 mil. Kč)
1) Inovace bakalářských a navazujících magisterských studijních 

programů na ESF MU (14,3 mil. Kč)
2) Inovace doktorských studijních oborů na ESF MU (15,2 mil. Kč)
3) Podpora odborných praxí a stáží  studentů ESF MU (5,9 mil. Kč)3) Podpora odborných praxí a stáží  studentů ESF MU (5,9 mil. Kč)
4) Inkubátor projektových manažerů (4,9 mil. Kč)
5) Inovace mezifakultních studijních oborů na ESF MU (4,1 mil. Kč)
Z toho projektové žádosti 1 – 4 splnily podmínky přijetí (celkem možnost Z toho projektové žádosti 1 – 4 splnily podmínky přijetí (celkem možnost 

získat 40,3 mil. Kč)
OP- VK, 2.3 – lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
1) Zvyšování odborných kompetencí pracovníků ve vědě a výzkumu na 1) Zvyšování odborných kompetencí pracovníků ve vědě a výzkumu na 

ESF MU (13,9 mil. Kč)
2) Podpora zapojení zahraničních odborníků a studentů do vědy a 

výzkumu na ESF MU (13,5 mil. Kč)výzkumu na ESF MU (13,5 mil. Kč)
Projektové žádosti splnily podmínky přijetí (celkem možnost získat 27,4 

mil. Kč) 
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Připravované projektové žádosti k 31.1.2009 - 1Připravované projektové žádosti k 31.1.2009 - 1
OP- VK, 2.4 – partnerství a sítě – výzva MŠMT bude zveřejněna v 

prvním týdnu února

1) Společně s Právnickou fakultou je připravován projektový 
záměr na vytvoření „Centra ekonomických a právních záměr na vytvoření „Centra ekonomických a právních 
studií“, které by mělo sloužit jako podpůrná platforma pro 
společné aktivity v těchto oblastech: Finance a právo, 
Insolvence, Finanční gramotnost,  Projektové řízení, Insolvence, Finanční gramotnost,  Projektové řízení, 
Mezinárodní obchod, Ochrana spotřebitele, Veřejná 
správa, Duševní vlastnictví.  

2) Předpokládá se příjem fiše projektového záměru na 
vytvoření sítě pro spolupráci VŠ v problematice ekonomiky vytvoření sítě pro spolupráci VŠ v problematice ekonomiky 
cestovního ruchu.
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Připravované projektové žádosti k 31.1.2009 - 2Připravované projektové žádosti k 31.1.2009 - 2

OP – VaVpI,  osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách 
spojenou s výzkumemspojenou s výzkumem

a) Připravována projektová žádost „Inovace infrastruktury pro 
vědeckovýzkumnou činnost výuku a doktorské studium na ESF MU“.

b) Projekt komplexně řeší inovaci infrastruktury pro potřeby vědy, b) Projekt komplexně řeší inovaci infrastruktury pro potřeby vědy, 
výzkumu a výuky na ESF MU. Především v segmentu začínajících vědců 
a studentů doktorského studia s cílem dynamizace vědecko-výzkumné 
činnosti na fakultě. činnosti na fakultě. 

c) Obsahuje rozšíření prostor stávající knihovny o klidovou zónu a 
vybavení knihovny a dalších částí fakulty moderní technikou a 
technologickou infrastrukturou pro podporu vědy a výzkumu pro technologickou infrastrukturou pro podporu vědy a výzkumu pro 
týmové práce v rámci CVKS, IFT, CEPS, manažerské simulační hry, 
studentského podnikatelského inkubátoru, realizaci přednášek 
v rámci Centra excelence a doktorského studia atd.   v rámci Centra excelence a doktorského studia atd.   

Záměr bude odevzdán do 13.2.2009 na RMU k internímu screeningu. 
Odevzdání proj. záměru se předpokládá v září 2009.
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7. Rámcový program7. Rámcový program

Pro ESF je relevantní Podprogram – „Lidé“ (oblast Marie Curie),
který je zaměřen na Evropské stáže a Stáže pro výzkumné který je zaměřen na Evropské stáže a Stáže pro výzkumné 

pracovníky ze třetích zemí – výzva bude zveřejněna 18.3.2009

Na 10.2.2009 připravilo oddělení SaR společně s rektorátem pro Na 10.2.2009 připravilo oddělení SaR společně s rektorátem pro 
zaměstnance fakulty a studenty doktorského studia seminář o 
možnostech konkrétního zapojení do projektových žádostí. možnostech konkrétního zapojení do projektových žádostí. 
Začátek v 10.00 v P 3.

Program obdrželi všichni zaměstnanci:
1) Informace o výzvách v OP (oddělení SaR)1) Informace o výzvách v OP (oddělení SaR)
2) Seznámení s podprogramy 7.RP vhodnými pro ESF, způsob 

podávání návrhů, financování atd. (Dr. Čornajová RMU, odbor podávání návrhů, financování atd. (Dr. Čornajová RMU, odbor 
projektové podpory)

3) Diskuse  
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Shrnutí zatím relevantních výzev pro ESF v roce 2009

OP - VK

2.4 – únor 2009 - sítě

2.2 - únor 2009 – 2. výzva - inovace2.2 - únor 2009 – 2. výzva - inovace

3.2 – srpen (JMK) – podpora nabídky dalšího vzdělávání

2.2 – listopad – 3. výzva - inovace2.2 – listopad – 3. výzva - inovace

2.3 – listopad - 2. výzva – lidské zdroje ve VaV

7.RP – „Lidé“ – 18.3. - Evropské stáže7.RP – „Lidé“ – 18.3. - Evropské stáže

7.RP – „Lidé“ - 18.3. - Stáže ze 3. zemí

VaVpI - osa 4 – září - infrastruktura pro výuku na vysokých 
školách spojenou s výzkumem
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Zapojení zaměstnanců a studentů do projektůZapojení zaměstnanců a studentů do projektů

Aktuální informace ke všem typům projektů mimo VaV 
jsou k dispozici na stránkách oddělení SaRjsou k dispozici na stránkách oddělení SaR

http://www.econ.muni.cz/strategie-a-rozvoj/

Postup: vyplnění projektového záměru formou fiše, Postup: vyplnění projektového záměru formou fiše, 
následně konzultace s pracovníky O SaR, screening 
záměru vedením fakulty, zpracování projektového záměru vedením fakulty, zpracování projektového 
záměru do systému Benefit7 s využitím kapacit 
oddělení SaR.oddělení SaR.

Pokud projde podaná fiše úspěšně screeningem, obdrží 
její autor odměnu.její autor odměnu.
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Do konce února bude na fakultních stránkách 
zveřejněn „Manuál pro projektové aktivity“ s zveřejněn „Manuál pro projektové aktivity“ s 
využitím směrnice rektora Řízení a správa využitím směrnice rektora Řízení a správa 
projektů na Masarykově univerzitě, která 
měla platit  od 1.2.2009 (zatím nepotvrzeno).měla platit  od 1.2.2009 (zatím nepotvrzeno).

DĚKUJI ZA POZORNOSTDĚKUJI ZA POZORNOST
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