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Vyhodnoceni Einnosti Interni vzd6l6vaci agentury VFU Brno
za rok zOtG
V roce 2016 probihal na VFU Brno tieti rodnik Interni vzd6lSvaci agentury VFU Brno
(lVA VFU Brno). Na Interni vzd6ldvacf agenturu byly piid6leny 2 800 tis. Kd. Dle Pravidel pro
poskytovdni podpory na tv0rdl vzd6ldvaci dinnost prostiednictvim lnterni vzd6ldvaci agentury
VeterindrnIa farmaceutick6 univerzity Brno bylo vydlen6no 140 tis. Kd na organizaci IVA VFU
Brno a 2660 tis. Kd na projekty podan6 do IVA VFU Brno. Prostiednictvim agentury byla
v lednu roku 2016 vyhldSena sout6Z o podporu na projekty IVA na VFU Brno pro rok 2016.
Re5itel6 poddvali ndvrhy projekt0 podle pravidel urien'ich IVA VFU Brno, do sout6ie bylo
pod6no 81- projektri. Komise IVA VFU Brno posoudila podan6 projekty a piijala projekty
s nejvySSif rovni hodnoceni: FVL 21- projekt0, FVHE24 projekt&, FaF 1-3 projekti.
Projekty byly pr0b6ZnE sledov6ny. Na zlv|r ie5eni projekt0 byla uspoidddna
konference, kde fe5itel6, piipadn6 spoluie5itel6, piednesli v'isledky ieSeni jednotlivfch
projekt0. Agentura IVA VFU Brno projekty v souladu s pravidly posoudila a vyhodnotila na
f rovnispln6n/spln6n s vrihradou/nespln6n n6sledovn6: FVL 20/O/t,FVHE24/0/0, FaF L3/O/O.
Prostiedky na jednotliv6 projekty byly vyderp5ny ndsledovn6: FVL vyderpala
1 069 L73 Ki, FVHE vyderpala 929 101Kd, FaF vyderpala 594 650Kd, na organizaci agentury IVA
VFU Brno bylo vyderpdno 139 995 Kd. Celkem bylo na IVA VFU Brno za rok 2015 vyderp6no
2732 919 Kd, nedoderp6no 67 081 Kd.
Agentura IVA VFU Brno zhodnotila p0sobeniv roce 2016 jako velmi piinosn6 a efektivni
ieienive smyslu tvrir6[ho rozvoje vzd6lSvac[dinnost na VFU Brno prostiednictvim vzd6lSvaclch
projekt0. Komise zhodnotila, Ze agentura nastavila za dobu sv6ho p0sobeni motivujici
prostiedi k tomu, aby vznikaly velmi hodnotn6 vristupy projekt0 a aby byl piistup k ieSeni
projekt0 pozitivni. Komise pozitivn6 hodnotila vysokou rirovei prezentaci, obhajob a cel6
konference. Komise zdrovei ocenila kvalitnl v,isledky projekti, kter6 diky zodpov6dn6 prdci
ie5itelfi vznikly. Komise IVA na zdklad6 dobnich zkuSenostiz ukondenrich rodniki doporuduje
pokradovat v dinnosti agentury i v dalSich letech a piisp6t tak ke zkvalitn6ni v'iuky na f stavech
univerzity. Vrisledky dinnosti IVA VFU Brno za rok 2016 jsou souddsti Vf rodni zprlvy o iinnosti
VFU Brno 20L6.
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