VYSOKÁ ŠKOLA: VETRINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
Rozvojový projekt na rok 2017
Formulář pro závěrečnou zprávu
Program:

PROGRAM NA PODPORU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE VYSOKÝCH ŠKOL

Tematické zaměření:

b) podpora zvýšení kvality vzdělávací činnosti a služeb pro studenty, vč. Hodnocení jejich kvality
e) podpora mezinárodních festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí a dále festivalů na
propagaci a popularizaci vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol

Název projektu:
Společný celostátní webový portál vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství
Období řešení projektu:

Dotace (v tis. Kč)

Od: 1. 1. 2017

Do: 31. 12. 2017
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:

V tom kapitálové finanční
prostředky:

Požadavek

254

254

0

Čerpáno

254

254

0

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní řešitel
Jméno:

Kontaktní osoba

Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

Bc. Jana Příkazská

Fakulta/Součást

rektorát

rektorát

Adresa/Web:

Palackého tř. 1, 61242 Brno, www.vfu.cz

Palackého tř. 1, 61242 Brno, www.vfu.cz

Telefon:

+420 541 562 850

+420 541 562 010

E-mail:

heraa@vfu.cz

prikazskaj@vfu.cz

Jméno rektora:

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

Podpis:

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.
Spolupráce na tvorbě obsahu portálu a elektronického časopisu v podobě 5 newsletterů – aktivní
zasílání tipů a požadovaných informací z dění na univerzitě. Distribuce newsletteru všem akademickým
pracovníkům a studentům univerzity.
Spolupráce na propagaci mezi akademickou komunitou i širší zainteresovanou veřejností
prostřednictvím sociální sítí a dalších moderních komunikačních nástrojů – byly využity všechny
univerzitě dostupné komunikační platformy (webové rozhraní, elektronická vývěska, facebook stránky
atd.) pro rozšíření povědomí o existenci nového portálu věnujícího se akademickému prostředí a
problematice.
Spolupráce na vyhodnocení zkušeností a předání zpětné vazby mezi partnerskými vysokými školami –
účast na setkáních pracovní skupiny, komunikace ohledně společných témat a osobní konzultace v rámci
akcí zaměřených na sféru akademického dění.
Sdílení a výměna zkušeností (společná setkání s členy redakční rady, dalšími zástupci partnerských
univerzit, spolupracovníky ze zapojených univerzit, konzultace s odborníky apod.) – účast na setkáních.

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
Pravidelně aktualizovaný webový portál, který bude nejméně jednou za 14 dní přinášet články nebo
aktuality z oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a vysokého školství – splněno
Elektronický časopis Universitas v podobě 5 newsletterů, který bude rozesílán členům akademické obce a
dalším pracovníkům sítě partnerských univerzit – splněno
Konzultace návrhu koncepce pokračování a udržitelnosti pro rok 2018 – splněno
Společná setkání členů týmů jednotlivých partnerských škol – splněno
Výroční setkání spolupracovníků ze zapojených partnerských škol a redakční rady složené ze
zástupců partnerských škol a dalších odborníků – splněno

Změny
v řešení

Přehled o
pokračujícím
projektu

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

Změna kontaktní osoby

Personální změny

2

-

-

3

-

-

4

-

-

5

-

-

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
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
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

Ostatní technické zhodnocení

0

0

254

254

123

123

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

45

45

2.3

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

45

45

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

8

8

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

0

2.6

Cestovní náhrady

15

15

2.7

Stipendia

18

18

254

254

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

Částka (v tis. Kč)

123

2.1

Mzdy – odměny pro realizační tým a spolupracující zaměstnance univerzity.

2.2.

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohody o provedení
práce pro přispěvatelé a autory článků, příprava podkladů atd.

45

2.3

Odvody

45

2.4

Materiál – kancelářské potřeby a drobný majetek

2.6

Cestovní náhrady – služební cesty

15

2.7

Stipendia – odměny pro spolupracující studenty univerzity

18

3

8

