Praktická letní škola projektů
ve vědě a výzkumu

REGIONÁLNÍ
KO N TA K T N Í

ORGANIZACE

LIBEREC - ERA II II
Chcete si vyzkoušet přípravu projektu?
Nevíte si úplně rady s přípravou rozpočtu?
Chcete konzultovat vlastní projektový záměr?
Zajímají Vás tipy, jak řídit projekt?
Rádi byste si vyzkoušeli roli

13. - 15. září 2016
denně od 9:30 do 16:30,
Liberec, Svárovská 619,
přednáškový sál VÚTS, a.s.

hodnotitele projektů?

Základní informace

Profil lektorky

Již sedmý ročník letní školy má za cíl usnadnit
doktorandům orientaci v systému financování
vědy a výzkumu a pomoci účastníkům získat
znalosti a dovednosti potřebné při přípravě
konkurenceschopných projektových žádostí.

Ing. Radka Pittnerová je vedoucí Inovačního
a technologického centra VÚTS, a.s.

Škola je koncipována jako interaktivní seminář
postavený, kromě odborného výkladu, na
případových studiích z reálného prostředí
a praktických úkolech, na jejichž řešení
se podílejí sami účastníci. Kromě přípravy
projektového návrhu si vyzkoušíme například
spočítat rozpočet projektu, odhadnout jeho
pracnost nebo vybrat vhodný zdroj financování.
Kurz nepředpokládá u účastníků ekonomické
vzdělání nebo jakékoliv znalosti a zkušenosti
s projekty a jejich přípravou.
Naší snahou je podpořit generaci začínajících
vědců při získávání kompetencí nezbytných
pro budoucí přípravu a řízení mezinárodních
projektů financovaných z veřejných zdrojů.

Od roku 2002 působí jako konzultant a lektor
v oblasti přípravy a řízení vědecko-výzkumných
projektů v rámci sítě regionálních kontaktních
organizací. Zaměřuje se především na
problematiku přípravy projektových žádostí,
projektového a finančního managementu.
Kromě toho má praktické zkušenosti
s přípravou, vedením a realizací projektů
financovaných z evropských i národních
zdrojů. Zároveň se také podílí na hodnocení
projektů, včetně programu Horizon 2020.

Letní škola je ZDARMA a je určena
výhradně doktorandům v denní formě
studia. Kapacita kurzu je limitovaná.
Kurz je realizován v rámci projektu LE15019,
financovaného z prostředků programu EUPRO II
(MŠMT) , jehož řešiteli jsou VÚTS, a.s. společně
s Technickou univerzitou
v Liberci.

Letní školu organizují Inovační a technologické centrum VÚTS, a.s.
a Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci.
Na letní škole není zajištěno občerstvení. Ubytování a dopravu si účastníci zajišťují na vlastní náklady.

Letní škola projektů ve vědě a
výzkumu - PROGRAM

REGIONÁLNÍ
KO N TA K T N Í

ORGANIZACE
LIBEREC - ERA II

1. den od 9:30 do 16:30
Základy projektového
managementu
První den letní školy zahájíme vysvětlením
základních pojmů, s kterými se budete
v reálných projektech běžně setkávat.
Z rozsáhlé oblasti projektového řízení se
zaměříme hlavně na problematiku související
s technikami a znalostmi potřebnými
pro plánování projektů. Vysvětlíme si
a procvičíme, kromě jiného, často zaměňované
cíle a záměry projektů, rozdíly mezi výsledky
a výstupy, jak pracovat s riziky v projektech,
ozřejmíme si základní aspekty řízení projektů
a jejich rizik a nezapomeneme ani na
nezbytné finanční minimum, bez kterého se
v projektovém životě neobejdete.

2. den od 9:30 do 16:30
Orientujeme se v systému
financování vědy a výzkumu
Kde a podle jakých kritérií hledat vhodné zdroje financování a jak fungují nejvýznamnější
programy určené na podporu vědy a výzkumu? To jsou hlavní oblasti, kterým se budeme věnovat v průběhu druhého dne. Kromě
informací o programech a jejich pravidlech se
také zaměříme na práci se zadávací dokumentací, problematiku hodnocení a výběru projektů, včetně interakcí mezi poskytovatelem
dotace a jejím příjemcem (velmi „oblíbené“
téma reportingu a problémy s ním související
v praktickém pohledu).

3. den od 9:30 do 16:30
Připravujeme projektovou
žádost
V závěru nás čeká praktické využití získaných
poznatků - příprava projektové žádosti
a její specifika. Na základě obvyklé struktury
projektových návrhů si vysvětlíme dílčí části
tohoto specifického dokumentu jako např.
excelentnost nebo dopad projektového záměru
a to jak z pohledu hodnocení, tak i následné
praktické realizace případného projektu.
Ke všem probíraným tématům je pro účastníky
kurzu každý den připravena řada praktických
cvičení.
V průběhu výkladu bude kladen důraz
především na praktické zkušenosti
a případové studie z reálného prostředí.

V rámci kurzu bude také možné individuálně
konzultovat konkrétní výzkumná témata
a případné projektové návrhy ve vazbě na možné
zdroje financování.

Místo konání
13. - 15. září 2016, Liberec, přednáškový sál VÚTS, a.s., Svárovská 619
(průmyslová zóna Sever)

Závazná přihláška
Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu
Liberec, VÚTS, a.s. Svárovská 619,

termín 13. - 15. září 2016

Jméno, příjmení, titul:

Kontaktní email a telefon:

Organizace:
Interní doktorand: (ANO/NE)

Doktorské studium (obor):

Téma disertační práce:

Mám zkušenosti s realizací projektů (ANO/NE):

Vyplněnou přihlášku zašlete nejdéle do pátku 9. září 2016 na email itc@vuts.cz. V případě
naplnění kapacity bude příjem přihlášek ukončen dříve..
Registrovat se můžete také na stránkách www.sympoziumsychrov.cz, kde získáte
informace o dalších vzdělávacích akcích našeho centra.
Účast na letní škole je pro doktorandy BEZPLATNÁ. Ostatním zájemcům můžeme nabídnout
komerční kurz Financování VaV projektů v praxi v termínu 1. - 2. září 2016.

Zrušení registrace
Letní škola má maximální kapacitu 10 osob. Proto prosíme všechny registrované zájemce, aby v případě, že se
školy nebudou moci zúčastnit, informovali organizátory akce na emailu itc@vuts.cz.
Neobsazené místo bude nabídnuto dalším zájemcům.

Registrace na letní školu je možná do naplnění kapacity kurzu. Informace o škole, včetně
on-line registračního formuláře, naleznete také na stránkách
www.sympoziumsychrov.cz

