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K čerpání dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Na konci června Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
ČR zveřejnilo dlouho očekávané výsledky 15. výzvy pro podávání projektů
do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK),
oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání. Schvalovací proces se oproti
dříve avizovaným termínům ze strany MŠMT znatelně prodloužil, o to větší
napětí před zveřejněním výsledků panovalo.
V rámci této výzvy podala Slezská univerzita (SU) v Opavě v září 2009 celkem 12 žádostí o dotaci na projekt, a to v celkové výši cca 114,2 mil. Kč.
Na základě rozhodnutí Grémia zpravodajů MŠMT schválilo poskytnutí dotace sedmi projektům SU v celkové výši cca 57,1 mil. Kč. SU tak dosáhla
více než padesátiprocentní úspěšnosti v poměru požadovaných a obdržených prostředků. Ve srovnání s ostatními veřejnými vysokými školami v ČR
je to vysoce nadprůměrný výsledek.
Projekty byly ve většině případů připravovány ve spolupráci s rektorátním
Centrem řízení projektů. Některé ze schválených projektů SU dosáhly nečekaně vysokého bodového hodnocení, což je z největší míry zásluhou fungující týmové práce a odborné kvality předkládaných projektových záměrů.
Ze schválených projektů se budou tři projekty realizovat na Filozofickopřírodovědecké fakultě v Opavě, dva projekty na Fakultě veřejných politik v Opavě a jeden projekt na Matematickém ústavu v Opavě. Rektorát
SU povede jeden projekt zaměřený na zvýšení kompetencí akademických
i ostatních pracovníků SU.
Úspěšné projekty SU ve 2. výzvě OP VK 2.2:

Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků
vysokých škol kraje (s podporou ICT)
programu

Angličtina

Inovace bakalářských studijních
zaměřením na spolupráci s praxí

oborů

Dotace na projekty EU (tis.Kč)
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Kumulativní objem schválených dotací na projekty EU (tis. Kč)

120 000

Schválená finanční
podpora

Název projektu

Inovace studijního
Němčina

Vedle uvedených projektů bude SU zapojena také jako partner v projektu
Ostravské univerzity v Ostravě s názvem Zvyšování odborných kompetencí
akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě. Předpokládaný objem finančních prostředků pro SU jako
partnera činí dalších 1,6 mil. Kč.

a
se

15 879 831,27 Kč
9 366 850,12 Kč
6 020 450,58 Kč

Inovace studijního programu Ošetřovatelství na
Slezské univerzitě v Opavě

7 938 412,80 Kč

Inovace a modernizace výuky a zvyšování
odborných kompetencí

9 481 439,04 Kč

Inovace studijního programu 7105 Historické
vědy na Slezské univerzitě v Opavě

4 964 136,18 Kč

Tvorba studijních materiálů a pilotní realizace
vzdělávacích kurzů jako základ inovace studijního
oboru Lázeňství a turismus

3 480 815,16 Kč

100 000
80 000
II. pol. 2010
I. pol. 2010
II. pol. 2009
I. pol. 2009
II. pol. 2008

60 000
40 000
20 000
0
II. pol.
2008

I. pol.
2009

II. pol.
2009

I. pol.
2010

II. pol.
2010

Z výše uvedených grafů je zcela patrný významný nárůst schválených dotačních prostředků z EU pro SU ve 2. pololetí roku 2010, kdy došlo téměř
k jejich zdvojnásobení. Nárůst dotačních prostředků představuje pozitivní
trend a do budoucna umožňuje další rozvoj SU.
Současně to ale také znamená velkou výzvu pro zajištění řádné a úspěšné
administrace projektů a nemalé nároky na odborné, technické, finanční a
personální zajištění ze strany SU.
>>Pokračování na straně 5
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Projektová a mimoprojektová spolupráce dvou vzdělávacích subjektů
Obchodní akademie Ostrava (OAO) se v květnu 2009 stala spoluřešitelem
projektu „Implementace mezioborových vazeb účetních a daňových předmětů
do bakalářského studijního programu Ekonomika a management a navazujícího magisterského programu Ekonomika a management“, jehož hlavním řešitelem je karvinská Obchodně podnikatelská fakulta (OPF) Slezské univerzity
v Opavě. OAO je v tomto projektu dle specifikace výzvy zapojena jako partner k transferu znalostí, poskytování odborné pomoci a posilování vazeb mezi
střední a vysokou školou. OAO je ze strany OPF vzdělávána sérií seminářů
(workshopů) tematicky zaměřených na oblast účetnictví, daní a jejich ekonomických aplikací. Kromě zvýšení znalostního transferu bude moci být v další
fázi projektu inovována struktura předmětů vyučovaných na OAO o další po-

V rámci odborné minikonference druhého ostravského veletrhu fiktivních
firem vystoupila doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Foto Jan Nevima

Informační banner Obchodní akademie Ostrava na 2. ostravském veletrhu
fiktivních firem s mezinárodní účastí
Foto Jan Nevima

znatky, které pedagogové získávají z těchto přednášek. Znalostní transfer pak
bude pokračovat směrem ke studentům, kteří budou lépe připraveni na svůj
profesní život a především na budoucí studium na vysoké škole. OPF je fakultou, kam se hlásí nemalá část absolventů OAO jako zájemců o další studium.
Proto je kladen důraz i na tuto cílovou skupinu. OPF v rámci projektu vytváří studijní materiály, které budou sloužit i pro potřeby pedagogů a studentů
OAO jako další přínosná podpora vzdělávacího procesu. OAO uspořádala
13. května 2010 na výstavišti Černá louka v pořadí již 2. ostravský veletrh
fiktivních firem s mezinárodní účastí pod záštitou náměstka primátora města
Ostravy Mgr. Lubomíra Pospíšila. Cílem veletrhu, kterého se účastnilo 27 fik-

tivních firem středoškoláků ze zemí Visegrádské čtyřky, bylo prezentovat
vlastní fiktivní firmu v několika hodnocených oblastech, např. nejlepší stánek, nejlepší prezentace či nejlepší katalog. Při této příležitosti se konala
mj. odborná minikonference, na které vystoupila řešitelka projektu doc.
Ing. Jana Janoušková, Ph.D., vedoucí katedry účetnictví OPF. Tématem
jejího vystoupení se stala „Výuka předmětu Fiktivní firma v kontextu ekonomické teorie a praxe“. Účast řešitelky projektu na této minikonferenci
je důkazem úzké spolupráce obou škol, která je viditelnou ukázkou toho,
že spolupráce střední a vysoké školy je nezbytná a především oboustranně
přínosná.
Jan Nevima

Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji
Slezská univerzita v Opavě, Vzdělávací centrum
v Krnově nadále pokračuje v realizaci projektu,
který je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
V rámci I. etapy pilotního ověřování bylo 10 nově
vytvořených e-learningových kurzů úspěšně ukončeno. Do e-kurzů se přihlásilo celkem 144 pedagogů z různých škol Moravskoslezského kraje,
z toho jich kurzy 129 úspěšně ukončilo. Úspěšní
absolventi vedle zvýšení své kvalifikace a prohloubení svých dosavadních znalostí rovněž obdrželi
osvědčení o úspěšném absolvování kurzů.
Vzdělávací centrum v Krnově v uplynulém měsíci začalo s II. etapou pilotního ověřování dalších 12 e-learningových kurzů. Po projednání a
schválení kurzů akreditační komisí Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla v průběhu března 2010 oslovena cílová skupina projektu,

pedagogové základních a středních škol v Moravskoslezském kraji. Dne 28. května 2010 pak bylo
spuštěno pilotní ověřování dvou e-learningových
kurzů, a to Burza nápadů a Metodika testování s využitím IT. Účastníci těchto kurzů museli
splnit veškeré povinnosti spojené se studiem do
25. června 2010. Ti úspěšní pak obdrží od Vzdělávacího centra v Krnově osvědčení o absolvování
e-learningového kurzu.
Další e-kurzy jsou postupně naplňovány účastníky z řad pedagogů z Moravskoslezského kraje,
s maximálním počtem 15 osob na kurz, a budou do září 2010 pilotně ověřovány dle časového
harmonogramu projektu. Zájemci o e-kurzy mají
stále možnost se přihlašovat do zbylých 10 e-kurzů formou doručené přihlášky, která musí být
řádně vyplněna nezbytnými údaji a musí splňovat
veškeré podmínky projektu, tedy podepsaná zá-

jemcem o kurz včetně vyplnění adresy školy, na
které pedagog vyučuje. Jedná se o kurzy Environmentální výchova – vybrané kapitoly z ochrany přírody, Environmentální výchova – hrajeme
si, nebo učíme?, Integrace žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí do základních škol, Na
školní vzdělávací plán selským rozumem, Podpora týmové práce a motivace žáků a studentů,
Použití asertivity v komunikaci s problémovými
žáky, Projevy agresivního chování dítěte v pedagogické praxi, Rozvoj tvořivosti žáků, Řešení
šikany u dětí a studentů, Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky.
Informace o e-learningových kurzech se nachází na webových stránkách Vzdělávacího centra
v Krnově www.vck.slu.cz, kde jsou zveřejněny
rovněž veškeré potřebné pokyny k přihlášení do
e-kurzů.
Vendula Gronkowiecová

Slezská univerzita v Opavě

3

Projektil - bulletin Centra řízení projektů Slezské univerzity v Opavě

s r pen

2010

Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií
v Moravskoslezském kraji
Projekt Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních
technologií v Moravskoslezském kraji je určen jak pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského stupně na Opavsku, Ostravsku a Karvinsku, tak pro pracovníky ve vědě a výzkumu. Žadatelem projektu je Slezská
univerzita (SU) v Opavě a partnery projektu jsou IDS Scheer, ČR, s. r. o.,
Ostravská univerzita (OU) v Ostravě a společnost Pro IT, a. s.
Ve druhém monitorovacím období řešení projektu bylo na Filozoficko-přírodovědecké fakultě (FPF) SU úspěšně ukončeno zpracování analýzy odborných témat, které bylo provedeno s ohledem na potřeby cílové skupiny a
požadavků IVT. Analýza zahrnovala inovace stávajících předmětů (kurzů)
a vytvoření nových kurzů. Výběr kurzů byl realizován na základě výsledků dotazníku vyplňovaného studenty při přípravě projektu a také z potřeb
pracovníků VaV pro realizaci těchto kurzů. Na Obchodně podnikatelské
fakultě SU byl proveden průzkum zájmu u cílové skupiny se zaměřením na
webové a internetové technologie ve vztahu k sociálním sítím. Na základě
průzkumu bylo provedeno studium materiálů k této oblasti a vypracován
přehled technologií používaných v sociálních sítích. U partnera OU byla
dokončena analýza potřeb oblasti Soft Computingu a definovány konkrétní
anotace vyučovacích předmětů. Komerční partner Pro IT provedl analýzu
potřeb trhu práce v oblasti ICT v regionu Moravskoslezského kraje a obsahu výuky informatických oborů na FPF a byl zpracován návrh přednášek
a zaměření diplomových prací vedených odbornými zaměstnanci partnera. Do realizace aktivity „Příprava studijních opor“, která byla zahájena
v předchozím období, se postupně zapojili i všichni partneři. Na Ústavu
informatiky FPF bylo postupně zahájeno zpracování 48 kurzů. Byly rozpracovány studijní opory pro kurzy, jejichž inovace byla naplánována na
letní semestr akademického roku 2009/2010. Na OU pokračovali v tvorbě
studijních opor. OPF v rámci přípravy provedla rozsáhlé rešerše v oblasti

softwarových agentů a příprava tvorby 13 studijních opor. Partneři projektu
Pro IT, a. s. a IDS Scheer, ČR, s. r. o. v letním semestru zahájili čtyři
kurzy odborného vzdělávání určené pro studenty - Bezpečnost informací,
Řízení ICT V Komerční organizaci, Business Process Modelling with ARIS
Business Designer (ABD), Managing ARIS Projects with ARIS Business
Architect (ABA). V únoru proběhla v Opavě přednáška Mgr. Jána Gondola,
Ph.D. z Univerzity Komenského v Bratislavě na téma „Kvalitný web: ako na
to?“ Na OPF byl pozván RNDr. Josef Bujných, který přednesl přednášku
na téma „Současný stav informačního systému SAP a jeho použití v podmínkách reálného podniku“. Na OU se uskutečnil seminář na téma „Interpolační metody pro uspořádaná a neuspořádaná data“ prof. Ing. Václava
Skaly, CSc. ze Západočeské univerzity v Plzni. V rámci realizace aktivity
„Další odborného vzdělávání pracovníků VaV formou stáží“ se uskutečnila
stáž na Universidad Politecnica de Madrid ve Španělsku s cílem získat nové
informace a podněty pro vědecký výzkumu. Na konferenci Eight Branstorming Week on Membrane Computing ve španělské Seville byla přednesena
přednáška na téma „P kolonie“ a navázána spolupráce s odborníky v oblasti
membránových výpočtů. V tuzemsku se pracovník příjemce účastnil odborného semináře Katedry informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, kde součástí přednesené přednášky byla demonstrace softwaru vytvořeného studenty během výuky v rámci projektu. Dalším
kurzem v ČR, kterého se zúčastnil pedagog FPF, byl kurz s názvem „Silvova
metoda – I. stupeň“. Seminář byl věnován mentálním a informačním technikám. Získané dovednosti lze uplatnit jak v oblasti práce se studenty, tak i
v týmové profesní spolupráci s kolegy. Pro klíčovou aktivitu projektu „Vzdělávání studentů formou VaV stáží a samostatné odborné práce“ byly zadány
samostatné práce 18 studentům. Všichni studenti tyto práce v současném
monitorovacím období kvalitně zpracovali.
Silvie Kašná, Petr Sosík

Rozvoj kompetencí učitelů souvisejících s reformou
Projekt „Rozvoj kompetencí učitelů související
s reformou“ má za sebou velmi rušný rok. V akad.
roce 2008/09 se v srpnu v krnovském Vzdělávacím centru Slezské univerzity (SU) uskutečnil
úspěšný letní intenzivní kurz, na kterém se mohli pracovníci školství z Moravskoslezského kraje
zdokonalit v němčině a angličtině. Účastníci si
procvičili konverzaci s rodilými mluvčími, vyzkoušeli moderní vyučovací metody, měli možnost seznámit se s nabídkou výukových materiálů, ale
také lépe poznat město při rallye Krnovem. Také
na léto 2010 připravuje realizační tým podobný
intenzivní jazykový kurz, pro který tentokrát poskytne SU prostory v Opavě na Hradecké ulici.
Dále byl připraven a realizován třetí běh bloku
seminářů s názvem Příprava na novou maturitu
z cizího jazyka. Protože státní maturita je téma
v současné době stále diskutované, byl o tyto
semináře poměrně velký zájem. Učitelé cizích
jazyků měli možnost připravit se v seminářích,
které vedli pracovníci a spolupracovníci Cermatu,
na školení hodnotitelů a naučit se tvořit pracovní
listy pro ústní část maturitní zkoušky.
Novinkou v akad. roce 2009/10 byly dva bloky
seminářů, které zajistil Ústav pedagogických a
psychologických věd Fakulty veřejných politik
SU. Pod názvem Moderní pedagogické metody I
se skrývaly zajímavé semináře, např. „Ty mě trápíš – problémový žák ve třídě“, „Já už to skutečně nezvládám“ nebo „Rodiče, posaďte se aneb
jak jednat ve vztahu učitel – rodiče“. Druhý blok
seminářů byl věnován didaktice a metodice a zaujal např. seminář „Škola? V pohodě!“

Ze semináře PhDr. Petra Niliuse „Já už to skutečně nezvládám“
V průběhu roku se konaly v prostorách partnerů projektu, kterými jsou Vyšší odborná škola a
Hotelová škola v Opavě a Střední pedagogická
škola a Střední zdravotnická škola v Krnově,
jazykové kurzy angličtiny a němčiny. Zúčastnit
se jich mohli nejenom učitelé jazyků, ale všichni
pracovníci školství, kteří chtějí zlepšit své komunikativní dovednosti v cizím jazyce. V neposlední

Foto Eva Sladká

řadě je třeba zmínit pravidelná setkávání učitelů
anglického a německého jazyka, které se konají střídavě v Opavě, Krnově a v Ostravě. Jsou
místem konzultací a výměny zkušeností, ale také
seznamování se s novinkami v oboru.
Projektový tým děkuje všem spolupracovníkům
a partnerům a těší se na další spolupráci v akademickém roce 2010/2011.
Jana Nálepová
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Další vzdělávání mladých výzkumných pracovníků
Realizace projektu pokračuje, v současné době je na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR odeslána ke schválení oprava 2. monitorovací zprávy, která zachycuje stav realizace projektu ke 28. únoru 2010,
i tato zpráva byla bez žádosti o platbu.
Ve druhé monitorovací zprávě je popsáno pokračování realizace projektu,
takže je v ní především uvedeno, a to za všechny tři hlavní aktivity projektu,
personální zabezpečení jednotlivých kurzů všech aktivit, a to tak, že je vždy
uveden název připravovaného kurzu, jméno a příjmení prvního spoluautora
uvažovaného kurzu, podíl tohoto spoluautora na celkové přípravě kurzu
vyjádřený zlomkem, počet hodin za měsíc, který první spoluautor věnuje
měsíčně řešení kurzu, dále případně totéž analogicky pro druhého a třetího
spoluautora příslušného kurzu.
Také byly předloženy k odsouhlasení všechny smlouvy s garanty jednotlivých
vzdělávacích kurzů, a to včetně pracovních výkazů za období od 1. září
2009 (počátek realizace projektu) do 28. února 2010 (konec monitorovacího období, ke němuž se vztahuje tato monitorovací zpráva).
Lze konstatovat, že jádrem práce řešitelského týmu projektu v uplynulém
monitorovacím období byla tvorba přesné náplně, obsahu a sylabů jednotlivých kurzů, na čemž se vždy podíleli společně všichni spoluautoři jednotlivých kurzů, a to s ohledem na svou spoluúčast na tvorbě kurzu. Příprava
materiálů byla koordinována a prověřována jak z pohledu manažerů aktivity,
tak řešitele celého projektu. Pokračovaly i aktivity k zajištění frekventantů
jednotlivých kurzů z řad studentů magisterského a doktorského studia.

V rámci druhé monitorovací zprávy byla na základě požadavku MŠMT doplněna, tj. přepracována, tabulka monitorovacích indikátorů v části 11. druhé
monitorovací zprávy. Jednalo se o vypsání všech indikátorů, které budeme
v průběhu realizace projektu vykazovat, konkrétně o nastolení souladu s Národním číselníkem indikátorů (ten je pro všechny operační programy stejný)
a doplnění součtových a dílčích indikátorů.
Dále byl v rámci druhé monitorovací zprávy vypracován přehledný dokument obsahující seznam pracovních pozic a podrobných náplní práce pro
celý řešitelský tým projektu.
Administrativa projektu byla časově náročná, náročnou byla i práce, kterou
řešitel a finanční manažer projektu věnovali řešení problémů spojených s neúspěšným výběrovým řízením na dodávku notebooků a software pro potřeby
řešení projektu. Dále pokračovaly krátké týdenní porady a konzultace mezi
členy vedení projektu a pravidelné měsíční pracovní schůzky celého řešitelského týmu projektu.
Drobnějším problémem při řešení projektu pak je skutečnost, že z výběrového řízení na nákup výpočetní techniky (notebooky a software), které
bylo v minulém monitorovacím období uzavřeno podpisem příslušné smlouvy s dodavatelem, nebylo možno požadované vybavení zakoupit, jelikož
dodavatel nebyl schopen dodat zboží, které bylo předmětem řízení a uzavřené smlouvy. V současné době probíhá nové výběrové řízení, takže tento
problém by měl být záhy vyřešen. Pokračuje také příprava www stránek
projektu.
Hynek Sekanina

Řešení česko-polského projektu Silesia Inline Crossborder vyvrcholilo
Úspěšným vyvrcholením česko-polského
projektu SILESIA INLINE CROSSBORDER podpořeného z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Silesia se staly mezinárodní
bruslařské závody, které se uskutečnily
v neděli 6. června.
Počasí tentokrát přálo, a tak se jako první
vydali do závodu zrakově hendikepovaní cyklisté. Těchto tandemů jelo celkem
osm. Následovaly dětské kategorie v inline
bruslení. Pro ty nejmladší byl připraven závod o délce 1100 m, do kterého nastoupilo 10 dětí ve věkových kategoriích 7 a
8-9 let, následoval závod na 2900 m, do
kterého nastoupilo 43 závodníků ve věkových kategoriích 10-11 let a 12-13 let.
Zvláště v tomto závodě měla vysoké zastoupení polská mládež. Na stupně vítězů
se z Ratiboře dostal třetím místem Kamil
Bordo, celkově se zúčastnilo 23 polských
dívek a chlapců. Terezka Tomanová, zástupkyně Univerzitního sportovního klubu
Opava, si dojela ve své kategorii 10-11 let
pro krásné 4. místo. Posledním dětským
závodem byl závod na 4350 m, kterého se
účastnilo ve věku 14-15 let 13 závodníků
a závodnic. Sedm, tedy více než polovinu,
tvořili závodníci z polské Wodzislavi. Na
třetím místě dojel Bartosz Kaletka.
Po vyhlášení výsledků dětských kategorií
přišel na řadu závod o Pohár rektora Slezské univerzity na 10 km, který byl určen
pro veřejnost od ročníku 1994. Do tohoto
závodu se zapojilo celkem 41 závodníků
a 5 juniorů (mužů i žen). Jeden závodník byl z Polska. Univerzitní sportovní klub
Slezské univerzity v Opavě měl v závodě
celkem pět želízek. Nejlépe si vedl Pavel
Kania, který si dojel pro 3. místo. Ve své
věkové kategorii, která však není vyhlašována, byl dokonce první. Za zmínku stojí

také výsledek Martina Zapletala, který celkově dojel 19. (muži i ženy, včetně juniorských závodníků, kteří jeli mimo soutěž),
v mužích nad 16 let však obsadil krásné
11. místo, ve své věkové kategorii (4049 let) obsadil 4. místo. Do závodu na
21 km nastoupilo celkem 53 závodníků a
závodnic. Co se mezinárodní účasti týče,
účastnili se čtyři Slováci. Současně se na
21 km jel také závod o Akademického mistra ČR. V tomto závodu bylo přihlášeno
sedm závodníků a závodnic z různých vysokých škol České republiky. Poslední ze
soutěží byl závod štafet, kterých se zúčastnilo celkem devět. Česko-polská štafeta, která se dala „dohromady“ na základě pohodové spolupráce v rámci projektu
SILESIA INLINE CROSSBORDER, dojela
na 4. místě. Do závodu se postavila také
štafeta organizátorů Blade nights Oplajn
s názvem Univerzitní sportovní klub, která dojela na 8. místě. Nejmladším závodníkem se stal Jakub Jelínek a nejstarším
Miroslav Hrdina.
Fotogalerii od Davida Bernarda naleznete na adrese http://100606_univerziada.
davidbernard.cz a Aleše Holáska na adrese
http://alishek.zonerama.com/Inline-univerziada-2010-Opava/. Reportáž Martina
Kůse v Deníku si můžete přečíst na adrese http://opavsky.denik.cz/ostatni_region/pavel-kania-na-inline-desitce-obhajilvitezstvi.html.
Mezinárodní závody, které se mohly uskutečnit díky finanční podpoře Evropské unie
a díky projektu SILESIA INLINE CROSSBORDER, jehož hlavním řešitelem je
kvestor Slezské univerzity v Opavě Ing.
Jaroslav Kania, můžeme tedy považovat
za velmi zdařilé.
Lucie Jandová, Jan Podmol
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K čerpání dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
>>Dokončení ze strany 1
Další podané projekty
V průběhu roku 2010 byly vyhlášeny další výzvy OP VK, a to pro oblast
podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání, 2.4 – Partnerství a sítě
a 2.3 – Lidské zdroje ve VaV. SU do těchto výzev předložila další projekty.
Podané projekty do 2. výzvy OP VK 3.2 (MSK):
Název projektu

Požadovaná
finanční podpora

Modulový systém dalšího vzdělávání volených
zástupců územních samosprávných celků

5 083 657,47 Kč

Systém iniciálního vzdělávání v sociálních službách
v Moravskoslezském kraji

5 433 704,21 Kč

Jeden projekt byl podán za Vzdělávací centrum v Krnově a jeden projekt za
Obchodně podnikatelskou fakultu (OPF) v Karviné.
Podané projekty do druhé výzvy OP VK 2.4:
Název projektu
Podpora odborných praxí studentů OPF

Požadovaná
finanční podpora
23 095 851,22 Kč

Mezioborové partnerství pro umělou inteligenci

SU partner

Informace a konkurenceschopnost

SU partner

Podané projekty do 1. kola druhé výzvy OP VK 2.3:
Název projektu

Požadovaná
finanční podpora

Rozvoj vědeckých kapacit Matematického ústavu
Slezské univerzity v Opavě

27 927 765,64 Kč

Cíleným výzkumem v oblasti malého a středního
podnikání k dosažení konkurenceschopné znalostní
ekonomiky

23 460 455,00 Kč

Do vydání přispěli:
Ing. Marek Bumbálek, Centrum řízení projektů;
Vendula Gronkowiecová, Vzdělávací centrum v Krnově;
Mgr. Lucie Jandová, rektorát Slezské univerzity v Opavě;
Ing. Silvie Kašná, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě;
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě;
Ing. Jan Nevima, Ph.D., Obchodní akademie Ostrava;
Ing. Jan Podmol, Centrum řízení projektů;
RNDr. Hynek Sekanina, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě;
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr., Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě.

Vzhledem k tomu, že se SU stále aktivně zapojuje do nově vyhlášených
výzev, je možné do konce roku 2010 očekávat další příliv finančních prostředků určených na rozvoj vzdělávací činnosti SU.
Marek Bumbálek, Jan Podmol

Nové výzvy
Druhá výzva OP VK je koncipována jako průběžná, resp. tříkolová. Sběr
projektových žádostí probíhá ve třech termínech. Pro druhé kolo jsou stanoveny následující termíny:
listy projektových záměrů se předkládají do 20. srpna 2010,
plné projektové žádosti včetně všech příloh nejpozději do 20. září 2010
na rektorátní oddělení pro rozvoj.
Ve 2. výzvě OP VK 2.3 se bude rozdělovat celkem 1,5 mld. Kč, což enormně zvyšuje šanci na úspěch u předložených projektů. V této věci neváhejte
kontaktovat rektorátní Centrum řízení projektů, které Vám při zpracování
projektu efektivně poradí jak na to.
Dle neoficiálních informací jsou další výzvy pro vysoké školy v prioritní ose
2 plánovány na podzim tohoto roku. Měly by být podpořeny jednak projekty zaměřené na znevýhodněné studenty a s tím související poradenství
pro tyto studenty, dále by měly být podpořeny inovace studijních oborů se
zaměřením na energetiku.
Moravskoslezský kraj by měl 1. září 2010 vyhlásit výzvu pro oblasti podpory
1.1, 1.2 a 1.3, alokace však nebude zdaleka dosahovat výše u předchozích
výzev, neboť dojde pouze k dočerpání zbytku Globálního grantu. Během
ledna 2011 pak proběhne další výzva v oblasti podpory 3.2. Ve 2. čtvrtletí
roku 2011 by měla opět následovat prioritní osa 1, avšak tentokrát již
v rámci nového Globálního grantu, což přinese značně vyšší alokaci.

Další informace při realizaci projektů OP VK
MŠMT začalo aktuálně vydávat newslettery, které jsou pravidelně zaměřeny na praktické rady pro řešitele projektů. První číslo se věnuje problematice mzdových nákladů, 2. číslo upřesňuje záležitosti týkající se veřejných
zakázek.
Nalézt je můžete na internetové adrese: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/newsletter
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