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Webový portál 
Nově je spuštěn webový portál http://projektyffup.upol.cz zaměřený na 
vytvoření přehledu o projektech OP VK na FF UP, jejich aktivitách a 
aktualitách.  

Webový portál obsahuje přehled všech realizovaných nebo k realizaci 
připravovaných projektů OP VK a anotace projektů. 

Na stránce najdete také informace a aktuality o celofakultních projektech 
vč. nabídky na zapojení do aktivit těchto projektů. 

V horní části stránky vlevo naleznete odkaz na členění projektů podle 
jednotlivých řešitelů. 

Stránka bude postupně aktualizována a rozšířena o interaktivní kalendář, 
kde bude možné získat informace o akcích, které budou v rámci 
jednotlivých projektů připravovány. Vzhledem k tomu, že cílové skupiny 
(jak studenti, tak akademičtí pracovníci) se v projektech různě prolínají 
(zvláště se to týká projektů zaměřených na rozšiřování a zvyšování 
obecných kompetencí), bude zavedením tohoto kalendáře možné například: 

- spolupracovat a využívat přednášky zahraničních odborníků či 
seminářů realizovaných v rámci jiných projektů nebo kapacitně 
nenaplněných,  

- vytěžovat zahraniční odborníky: pokud realizují jednu přednášku pro 
jeden projekt, je škoda jejich pobytu nevyužít pro více projektů, 

- snížit finanční zatížení při společné úhradě nákladů za pobyty 
zahraničních odborníků, 

- získat informace o zajímavých akcích. 

 

Pro zařazení Vaší akce nebo aktuality do kalendáře a na webovou stránku, 
prosím, o zaslání podkladů na e-mail: radka.vasutova@upol.cz 

Děkujeme řešitelům za spolupráci při vytvoření této stránky a těšíme se na 
další spolupráci. 



Administrativa 

Žádáme pracovníky projektů ESF, aby čerpání dovolené vždy v předstihu 
konzultovali s projektovým manažerem projektu. Problémy nastávají 
především s dovolenými na začátku a v závěru realizace projektů. 

V nejbližších dnech dojde směrnicí děkana ke smluvenému navýšení 
správní režie FF UP z projektů ESF o cca 0,5%. 

O aktualitách týkajících se managementu terciárního vzdělávání se můžete 
od tohoto týdne pravidelně informovat na stránkách projektu Upgrade, 
prozatím v pdf, a to na adrese http://upgrade.upol.cz/site/. Informace jsou 
v kolonce upgrade news.   

 
Grantové příležitosti 
Předpokládáme pokračování dotační politiky EU typu ESF i v projektovém 
období 2014-2020. Důraz bude zřejmě kladen ještě více na sociální 
aspekty, potlačena bude věda, kultura a vzdělávání. Více k celkové ropské 
strategii a plánu ČR např. na http://www.profaktum.cz/produkty/planovaci-
obdobi-eu-2014-2020/. 

Sloučením několika současných programů financování vědy, výzkumu a 
inovací vznikne nový nástroj dotační politiky, tzv. program Horizon 2020. 
Příznačnými rysy programu bude zjednodušení administrace, vysoká 
kompetitivnost, internacionální přesahy projektů a horizontální přístup. 
Více např. http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/111201_horizon_cs.htm. 
Zjevně budou preferovány stávající klastry, které se vytvořily během 
předchozích programů, nicméně nutnost komplexního řešení problémů 
bude ze strany stávajících konsorcií vytvářet poptávku rovněž po 
humanitních a sociálněvědních oborech.  

V novém programovém období dojde ke sloučení stávajících programů 
Culture, Media a Media Mundus do programu Creative Europe, více na 
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm. Program bude 
administrován v gesci MKČR a jeho centralizované koordinační agentury. 

Slučováním vznikne rovněž program s pracovním názvem Erasmus for all, 
Viz http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_1398_cs.htm. 
Ten mimo jiné nabídne více studijních možností v zahraničí, než tomu bylo 
doposud.  

-Doporučujeme rovněž sledovat aktivity European Research Area, nabízející 
například dlouhodobé hostování předních vědců. Více viz 
http://ec.europa.eu/research/era/consultation/wue-programme_en.htm.  

Pro využití těchto instrumentů je zapotřebí co nejdříve provést strategické 
plánování. Program Horizon 2020 je vhodný především pro obory jako jsou 
sociologie, psychologie a politologie (možnost vzniku nového klastru na 
půdě FF UP!). Creative Europe je ideální například pro filmovou vědu  
a žurnalistiku. Zároveň je možné a nutné iniciativně komunikovat  
s národními orgány ve věci priorit při stanovení jednotlivých výzev tak, aby 
byly v souladu se zájmy FF UP a našich řešitelských týmů. 



Vzhledem k potřebě vícezdrojového financování FF UP je 
zapotřebí diverzifikovat projektovou činnost i mimo rámce ESF: 

Mizivé je dosavadní využití Visegradského fondu. Upozorňujeme, že kromě 
malých a strategických grantů (snadno řešitelných!) je zde dlouhodobě 
nabízen program Scholarship určený pro magisterské a Ph.D. studenty 
(http://visegradfund.org/scholarships/).  

Nevyužívaný je rovněž zajímavý program EU Východní partnerství, 
nabízející studijní pobyty v řadě zemí Východní Evropy a v Asii 
(http://www.mzv.cz/vychodni_partnerstvi). 

14. 6. 2012 je uzávěrka poslední výzvy programu Česko-švýcarské 
spolupráce (tzv. Švýcarské fondy). Podporovaná je široká škála možností 
akademické spolupráce a studijní pobyty (http://www.europroject.cz/86-
vcarsko-esk-spoluprce). 

V červnu bude rovněž zahájen program (v červenci bude následovat výzva) 
FM EHP/Norska, tzv. Norské fondy, z nějž lze čerpat stipendia a rozvíjet 
spolupráci mezi školami (http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-
folder&project_folder_id=103).  

 

Pro bližší informace a poradenství kontaktujte:  

- proděkana Petra Bilíka, tel. 774409069, petr.bilik@upol.cz 

- projektovou manažerku Radku Vašutovou, radka.vasutova@upol.cz    

 

 

 


