Praktická letní škola projektů
ve vědě a výzkumu
Chcete si vyzkoušet přípravu projektu?
Nevíte si úplně rady s přípravou rozpočtu?
Chcete konzultovat vlastní projektový záměr?
Zajímají Vás tipy, jak řídit projekt?

Útvar transferu technologií VUT
v Brně, posluchárna 103
denně od 9:00 – 16:00

19. – 21. srpna 2014
Brno, Kounicova 67a

Základní informace o letní škole
Se zkušenými odborníky si prakticky vyzkoušíte, co vše obnáší příprava a realizace vědeckovýzkumných projektů financovaných z veřejných zdrojů.
Letní škola má za cíl umožnit začínajícím vědcům zorientovat se v problematice vědeckovýzkumných projektů a jejich řízení.
Kurz je koncipován jako interaktivní seminář postavený, kromě odborného výkladu,
na případových studiích z reálného prostředí a praktických úkolech, na jejichž řešení se podílejí
sami účastníci.
Kromě dílčích úkolů, souvisejících s jednotlivými probíranými tématy, budou mít účastníci letní
školy příležitost vyzkoušet si samostatnou přípravu projektového návrhu a vyzkoušet si roli
hodnotitele projektů.

Profil lektorů
Ing. Radka Pittnerová je vedoucí
Inovačního a technologického centra VÚTS,
a.s. Působí jako konzultant pro Rámcové
programy EU. Příležitostně se věnuje
lektorské činnosti v kurzech zaměřených
na problematiku přípravy a řízení projektů
financovaných z veřejných zdrojů
a finančního řízení projektů. Je členem
evropské sítě Enterprise Europe Network.
Má zkušenosti s přípravou, vedením
a realizací projektů financovaných
z evropských i národních zdrojů.

Letní škola je určena studentům
doktorského studia a začínajícím
vědcům do 34 let.

Mgr. Martin Maruniak působí v oblasti
mediální a marketingové komunikace více
než 18 let. Získal několik novinářských cen
i ocenění v oblasti komunikace.
Na Slovensku pracoval jako
reportér/moderátor Slovenské televize a TV
Markíza, jako dramaturg a moderátor
spolupracoval také s Rádiem Twist
a Slovenským rozhlasem. V současnosti
pracuje jako pražský korespondent
slovenské TV Markíza a editor zpravodajství
Rádia Impuls. Věnuje se i lektorské činnosti,
mimo jiné i v rámci London School of PR
a Ogilvy Institutu.

Účast na kurzu je zdarma.*

Letní škola je organizována v rámci projektu Regionální kontaktní organizace jižní Morava ERA
financovaného z prostředků programu EUPRO II.
*Na semináři je zajištěn pitný režim. Ubytování a občerstvení si účastníci zajišťují na vlastní náklady.

Program letní školy
Hlavní témata 1. dne:

1. den od 9:00 do 16:00
Připravujeme projekt
V průběhu prvního dne letní školy se zaměříme
na seznámení se s prostředím vědeckovýzkumného projektu a základními pravidly,
kterými se řídí čerpání finanční podpory
z veřejných zdrojů.

1. Projekt financovaný z veřejných
zdrojů a jeho řízení
2. Jak a kde hledat vhodné zdroje
financování
3. Porozumění specifické
terminologii z oblasti veřejných
zdrojů
4. Příprava projektového záměru
5. Plánování projektového rozpočtu
6. Rizika v projektech
7. Zadání projektového záměru
účastníkům

Účastníci semináře získají základní znalosti
o zdrojích financování VaV projektů, zorientují
se v nejdůležitějších ekonomických a právních
aspektech souvisejících s přípravou a realizací
projektů a vyzkouší si připravit vlastní projektový záměr na základě konkrétní zadávací
dokumentace.

Ke všem probíraným tématům je pro účastníky letní školy připravena řada praktických cvičení,
v průběhu výkladu bude kladen důraz především na praktické zkušenosti a případové studie
z reálného prostředí.

2. den od 9:00 do 16:00

Hlavní témata 2. dne:
1. Efektivní prezentace projektu
2. Formulace argumentů
a sdělení
3. Tréma, stres a nervozita
při prezentacích
4. Krizová komunikace

Komunikujeme v projektech
Druhý den letní školy seznámí účastníky s rolí
a významem kvalitní komunikace, která je důležitá
nejen ve fázi „přesvědčení“ poskytovatele podpory
o kvalitě projektového záměru, ale také v průběhu
řešení projektu.

Účastníci se dozví více nejen o komunikaci s různými cílovými skupinami, ale také o práci
s různými druhy komunikačních kanálů. Získané znalosti si budou moci, stejně jako v průběhu
prvního dne, vyzkoušet sami na zadaných praktických úkolech.

3. den od 9:00 do 16:00
Realizujeme projekt
Třetí den se zaměří především na specifické
povinnosti spojené s realizací schváleného
projektu, které budou vyplývat ze skutečnosti,
že čerpáme prostředky z veřejných zdrojů.
Jakkoliv reporting, kontroly a monitorování nepatří
zrovna mezi nejoblíbenější aktivity, i zde lze pomocí
kvalitního řízení získat řadu pozitivních efektů.
Na druhé straně, nekvalitním řízením v této oblasti

Hlavní témata 3. dne:
1. Výběr projektů k financování
2. Zahajovací meeting a jeho
smysl
3. Administrativní povinnosti
a reportování
4. Závěrečná fáze realizace
projektu
5. Prezentace zpracovaných
projektových záměrů a výběr
nejlepšího projektu

je možné negativně ovlivnit průběh realizace celého (byť jinak z odborného pohledu kvalitního)
projektu.
Letní škola bude zakončena prezentací jednotlivých projektových záměrů zpracovaných
účastníky a výběrem nejlepších dvou projektových záměrů
Na autory vítězných projektových návrhů bude čekat odměna.
Letní škola je organizována v rámci projektu Regionální kontaktní organizace jižní Morava ERA
financovaného z prostředků programu EUPRO II.
Na semináři je zajištěn pitný režim. Ubytování a občerstvení si účastníci zajišťují na vlastní náklady.

