VYSOKÁ ŠKOLA:

Rozvojový projekt na rok 2014
Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí
všechny zúčastněné školy
Program:
Tematické zaměření:

Název projektu:

Období řešení projektu:

Od:

Do:

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2014 ukazatel I (v tis. Kč):
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:

V tom kapitálové finanční
prostředky:

Na celý projekt
(vyplní pouze koordinátor)
Na dílčí část předkládající
VŠ

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Koordinátor celého projektu
Jméno
Škola

Zúčastněné školy:

Řešitel předkládané
dílčí části

Kontaktní osoba

Jméno:
Podpis:
Škola:
Adresa/Web:
Telefon:
E-mail:
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Rektor

Razítko školy

Vyplní pouze koordinátor projektu
CHARAKTERISTIKA CELÉHO PROJEKTU

Anotace

Přehled
o řešení projektu
v roce 2013

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte,
kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo
a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce
roku 2013.
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných
Cíle stanovené v návrhu projektu
výstupů k datu předání této žádosti
Cíl
Cíl
Přehled čerpání finančních prostředků k datu
předání této žádosti

Projekt financován od

Zdůvodnění
projektu/ analýza
potřeb
Odkaz na
dlouhodobý
záměr (přesná
citace
z dlouhodobého
záměru, nikoli
pouze odkaz na
dokument či na
web)
Cíle projektu

Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.
č.

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)

Termín

1
2
3
4
Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu
č.

Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)

1
2
3
4

2

Cíl (uveďte číslo
z předchozí tab.)

Termín

Organizace a
řízení projektu

Charakterizujte řízení projektu, rozdělení kompetencí, případně role jednotlivých partnerů,
mechanismy průběžné kontroly realizace projektu

Harmonogram

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu
Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)

č.

Termín
zahájení

Termín
ukončení

1
2
3
4
5
Realizační tým

Uveďte plán personálního zajištění
č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

Činnosti

1
2
3
4

Přehled
o pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle
a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

2015
2016
2017
Přehled o udržitelnosti
investice/aktivity

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze
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Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede charakteristiku té části projektu,
kterou řeší, v následující tabulce:
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Přehled
o řešení
projektu
v roce
2013

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2013.
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných
výstupů k datu předání této žádosti

Cíle stanovené v návrhu projektu
Cíl
Cíl
Přehled čerpání finančních prostředků k datu
předání této žádosti

Cíle dílčí
části
projektu

Projekt financován od

Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.
č.

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)

Termín

1
2
3
4
5
Plnění
kontrolovatelných
výstupů
dílčí části
projektu

Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu

č.

Cíl
(uveďte
číslo z
předchozí tab.)

Výstup projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín

1
2
3
Harmonogram dílčí
části
projektu

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu
č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín zahájení

1
2
3
4

4

Termín ukončení

Realizační tým

Uveďte plán personálního zajištění
č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

Činnosti

1
2
3
4

Přehled o
pokračujícím
projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle
a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.
Rok
realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

2015
2016
2017

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivity

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.

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

ROZPOČET CELÉHO PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu – ukazatel
I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky
3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky
ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (přidejte tabulky dle potřeby)
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu – ukazatel
I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky
3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky
Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část
projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu – ukazatel
I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

1.3

Stavební úpravy

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

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

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky
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Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Plnění
kontrolovatelných
výstupů“)

Částka (v tis.
Kč)

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných
či centralizovaných rozvojových projektů na rok 2014.

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)

Jméno rektora:
Podpis:
Čestné
prohlášen
í

Cíl (uveďte cíl
z tabulky
„Cíle
projektu“)

Prohlašuji, že aktivity, na které škola
žádá finanční dotaci v rámci
rozvojového projektu, nejsou
financovány z jiných zdrojů.

Datum:

Razítko školy:
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VYSOKÁ ŠKOLA:

Rozvojový projekt na rok 2014
Formulář pro centralizované projekty pro více škol, kde projekt řeší jedna škola
a ostatní školy pouze využívají výsledky jeho řešení
Program:
Tematické zaměření:

Název projektu:

Období řešení projektu:

Od:

Do:
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:

V tom kapitálové finanční
prostředky:

Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu v roce
2014 ukazatel I (v tis. Kč):

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Koordinátor celého projektu
Jméno
Škola

Školy, které využívají
výsledky projektu:

Hlavní řešitel

Kontaktní osoba

Jméno:
Podpis:
Škola:
Adresa/Web:
Telefon:
E-mail:
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Rektor

Razítko školy

Vyplní pouze škola, která projekt řeší:
CHARAKTERISTIKA CELÉHO PROJEKTU

Anotace

Přehled
o řešení projektu
v roce 2013

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte,
kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo
a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce
roku 2013.
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných
Cíle stanovené v návrhu projektu
výstupů k datu předání této žádosti
Cíl
Cíl
Přehled čerpání finančních prostředků k datu
předání této žádosti

Projekt financován od

Zdůvodnění
projektu, analýza
potřeb
Odkaz na
dlouhodobý záměr
(přesná citace
z dlouhodobého
záměru, nikoli
pouze odkaz na
dokument či na
web)
Cíle projektu

Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.
č.

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)

Termín

1
2
3
4
Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu
č.

Výstup projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

Cíl (uveďte číslo
z předchozí tab.)

1
2
3
4
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Termín

Organizace a
řízení projektu

Charakterizujte řízení projektu, rozdělení kompetencí, případně role jednotlivých partnerů,
mechanismy průběžné kontroly realizace projektu

Harmonogram

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu
č.

Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

1
2
3
4
5

Realizační tým

Uveďte plán personálního zajištění
č.

Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle
potřeby)

Činnosti

1
2
3
4
Přehled o
pokračujícím
projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle
a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

2015
2016
2017
Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2014.

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
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ROZPOČET PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu
– ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem
1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

1.3

Stavební úpravy

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

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

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky
Přehled o udržitelnosti
investice/aktivity

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
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Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Cíl (uveďte cíl
z tabulky
„Cíle
projektu“)

Jméno rektora:
Podpis:

Čestné
prohlášení

Prohlašuji, že aktivity, na které škola
žádá finanční dotaci v rámci
rozvojového projektu, nejsou
financovány z jiných zdrojů.

Datum:

Razítko školy:

Vyplní škola, která výsledky projektu pouze využívá:
Přehled o
využití
projektu

Škola podrobně specifikuje, jakým způsobem výsledky projektu využije

Název školy

Podpis rektora

12

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Plnění
kontrolovatelných
výstupů“)

Částka (v tis.
Kč)

Razítko školy

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2014.
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VYSOKÁ ŠKOLA:

Rozvojový projekt na rok 2014
Formulář pro centralizované rozvojové projekty pro jednu vysokou školu
Program:
Tematické zaměření:

Název projektu:

Období řešení projektu:
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu v roce 2014
ukazatel I (v tis. Kč)

Od:

Do:
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:

V tom kapitálové finanční
prostředky:

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní řešitel

Kontaktní osoba

Jméno:
Podpis:
Fakulta/Součást
Adresa/Web:
Telefon:
E-mail:
Jméno rektora:
Podpis:
Datum:
Razítko školy:
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CHARAKTERISTIKA PROJEKTU
Anotace

Zdůvodnění
projektu/ analýza
potřeb
Odkaz na
dlouhodobý záměr
(přesná citace
z dlouhodobého
záměru, nikoli
pouze odkaz na
dokument či na
web)
Přehled o řešení
projektu v roce
2013

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu,
uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů
bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných
výstupů do konce roku 2013.
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných
Cíle stanovené v návrhu projektu
výstupů k datu předání této žádosti
Cíl
Cíl
Přehled čerpání finančních prostředků k datu
předání této žádosti

Cíle projektu

Projekt financován od

Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.
č.

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)

Termín

1
2
3
4
5
Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu
č.

Výstup projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

Cíl (uveďte číslo
z předchozí tab.)

1
2
3
4
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Termín

Organizace a řízení
projektu

Charakterizujte řízení projektu, rozdělení kompetencí, případně role jednotlivých partnerů,
mechanismy průběžné kontroly realizace projektu

Harmonogram

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu
č.

Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

1
2
3
4
5
Realizační tým

Uveďte plán personálního zajištění
č.

Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle
potřeby)

Činnosti

1
2
3
4
Přehled
o pokračujícím
projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle
a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

2015
2016
2017
Přehled o udržitelnosti
investice/aktivity

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
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ROZPOČET PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu
– ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem
1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

1.3

Stavební úpravy

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

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

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky
Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění
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Cíl (uveďte cíl
z tabulky
„Cíle
projektu“)

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Plnění
kontrolovatelných
výstupů“)

Částka (v tis.
Kč)

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných
či centralizovaných rozvojových projektů na rok 2014.

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)

Jméno rektora:
Podpis:
Čestné
prohlášen
í

Prohlašuji, že aktivity, na které škola
žádá finanční dotaci v rámci
rozvojového projektu, nejsou
financovány z jiných zdrojů.

Datum:

Razítko školy:
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VYSOKÁ ŠKOLA:

Rozvojový projekt na rok 2014
Formulář pro závěrečnou zprávu
Program:
Podprogram:

Název projektu:

Období řešení projektu:

Dotace (v tis. Kč)

Od:

Do:
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:

V tom kapitálové finanční
prostředky:

Požadavek
Čerpáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní řešitel

Kontaktní osoba

Jméno:
Podpis:
Fakulta/Součást
Adresa/Web:
Telefon:
E-mail:

Jméno rektora:
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.

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

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

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.
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na
Jednotlivé změny
č.
(přidejte řádky podle potřeby)
MŠMT)
1
2
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)

Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
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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
1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

1.3

Stavební úpravy

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

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

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

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)

Název výdaje a jeho zdůvodnění
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Částka (v tis. Kč)

