Finální verze žádosti (VK-IP)

1izeAPØØØ1

Unikátní kód žádosti:

I. Souhrnné informace o projektu
Číslo operačního programu:

CZ.1.07

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:

7.3

Název prioritní osy:

Další vzdělávání

Číslo oblasti podpory:

7.3.2

Název oblasti podpory:

Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Číslo podoblasti podpory:
Název podoblasti podpory:
Číslo výzvy:

02

Název výzvy:

Pardubický kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 3.2

Typ projektu:

grantový

Kód prioritního tématu:

72

Název prioritního tématu:

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné
přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a
odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování
dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní
ekonomiku

Typ území:

Město

Projekt
Název projektu:

Vzdělávání pracovníků silničního hospodářství a stavitelství

Zkrácený název projektu:

Silniční stavitelství

Název projektu anglicky:

Education of Road Economy and Civil Engineering

Předpokládané datum
zahájení projektu:

01.01.2011

Předpokládané datum
ukončení projektu:

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:

30.06.2013

30,0

Typ účetní jednotky:

Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Účetní osnova:

410/2009 Sb./701-704 (FZ 07/2009)

Celkové způsobilé náklady projektu:

2 572 737,48
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Finální verze žádosti (VK-IP)
Celkové nezpůsobilé náklady projektu:

0,00

Rozpočet projektu celkem:

2 572 737,48

Stručný obsah projektu:
Z analýzy Správy a údržby silnic Pardubického kraje (dále jen SÚS Pk), je zřejmá potřeba vypracování
vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření v rámci dalšího vzdělávání pro tři kategorie pracovníků silnič.
hospodářství :
- dělnických profesí
- provozně-technické
- technicko-hospodářské
Vzdělávací programy vypracuje a v šesti vzdělávacích kurzech pilotně ověří u 150 pracovníků SÚS Pk Střední
škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim (dále jen SŠ PST ). Absolventi kurzů
obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Hmotným výstupem projektu bude vzdělávací materiál ve formě tištěné odborné publikace - učebnice a v el.
podobě CD-ROM.
Projekt je koncipován jako otevřený, a to jak ve smyslu veřejné přístupnosti jeho výsledků, tak ve smyslu jeho
případného dalšího rozšíření na další kategorie pracovníků silnič. hospodářství. Získané poznatky budou využity
také při tvorbě vzdělávacích programů školy v oborech silnič. stavitelství pro žáky v počáteč. vzdělávání.
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II. Žadatel projektu
Název subjektu:

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola
Chrudim

Právní forma:

Příspěvková organizace

IČ:

15052591

DIČ:

CZ15052591

Plátce DPH:

Ano

Typ plátce DPH:

Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k
aktivitám

Počet zaměstnanců:

106

Typ žadatele:

Vzdělávací instituce (tj. právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti
vzdělávání)

Podíl na nákladech

2 572 737,48

Má žadatel datovou schránku:

Ne

Číslo datové schránky:
Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ:
Předkladatel projektu - SŠ PST - realizovala projekt Programy dalšího profesního vzdělávání pracovníků správ a
údržeb silnic v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Rozpočet realizovaného projektu byl
2.363.072,-Kč.
Základními cíli projektu bylo:
- dosáhnout takových kompetencí pracovníků správ a údržeb silnic, které jim umožní jejich efektivnější fungování
při vykonávání pracovních činností, spojených s jejich angažováním ve firmě. Cílovou skupinou byli pracovníci
dělnických profesí i administrativní pracovníci.
- zapojit zaměstnavatele a sociální partnery do vzdělávacích aktivit
K dosažení těchto cílů byly vyvinuty tyto aktivity :
- vypracování vzdělávacích programů
- vypracování vzdělávacích materiálů - učebních textů
- pilotní ověření vypracovaných programů formou vzdělávacích kurzů
- rozšíření informací o cílech a výsledcích projektu do všech správ a údržeb silnic v České republice
Pilotní ověření bylo provedeno za účasti pracovníků Správy a údržby silnic Pardubického kraje, která byla jedním
ze dvou partnerů projektu.
Projekt byl velmi pozitivně správami údržeb a silnic přijat a některé z nich za vlastní prostředky následně
vzdělávali prostřednictvím SŠ PST své pracovníky dle vypracovaných programů. Zároveň vyslovovaly požadavky,
které , mimo jiné, vedly SŠ PST ke zpracování předkládaného projektu , jež na zmiňovaný projekt navazuje.
Přestože se oba projekty obsahově, metodicky i zaměřením odlišují, sledují obdobný strategický cíl - rozšířit
nabídku dalšího vzdělávání v oblasti silničního hospodářství a propojit počáteční a další vzdělávání v této oblasti.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
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Cílovou skupinou jsou v předkládaném projektu pracovníci SÚS Pk a firem silničního stavitelství, a to jak
dělnických profesí, tak technicko-administrativní. Škola, která projekt předkládá - SŠ PST - již více než 15 let
vyučuje obory silničního stavitelství jak v počátečním vzdělávání, tak má absolventy nástavbového studia.
Kromě těchto vzdělávacích programů škola za posledních 5 let zorganizovala na základě požadavků firem
silničního stavitelství celkem 38 týdenních obsahově odlišných vzdělávacích kurzů, jejichž obsah byl dán
požadavky firem. Kurzy absolvovalo s certifikovaným výstupem více než 600 pracovníků (jednalo se o pracovníky
vyučené, středoškolsky i vysokoškolsky vzdělané). Kurzy byly financovány z prostředků jednotlivých firem.
V letech 2006 - 2007 předkládající škola úspěšně uskutečnila výše uvedený projekt z Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů, ve kterém absolvovalo 9 vzdělávacích kurzů celkem 150 pracovníků SÚS Pk.
Ze všech uvedených skutečností je zřejmé, že předkladatel projektu má velmi bohaté zkušenosti s cílovou
skupinou, se kterou by v případě schválení projektu pracoval i v tomto projektu. Skutečnost, že privátní firmy
silničního stavitelství si objednají u SŠ PST pro své pracovníky vzdělávací kurzy dle vlastních požadavků za
vlastní prostředky, svědčí o :
- vysoké odborné úrovni pracovníků školy, kteří kurzy připravovali a pedagogicky realizovali
- schopnosti školy pružně reagovat na požadavky objednavatelů vzdělávání
- manažerských schopnostech pracovníků školy, zajišťujících v této oblasti další vzdělávání
- reálném poměru mezi cenou poskytovaných služeb (vzdělávání, ubytování, stravování účastníků kurzů) a jejich
kvalitou i úrovní.
Domníváme se tedy, že jsme výše uvedenými informacemi dostatečně prokázali zkušenosti s prací s cílovou
skupinou.
Příjemce veřejné podpory v posledních 3 letech:
Ano
Souhrnná výše podpory:
2 363 072,00
Příjemce podpory de-minimis v posledních 3 letech:
Ne
Statutární zástupci:
Příjmení:

Mihulka

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

Funkce osoby: ředitel

Telefon:

Fax:

469688141

Telefon II.:

Email:

sspst@sspst-chrudim.cz

Společné podpisové právo:

František
469688623

Ne

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Mihulka

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

Funkce osoby: ředitel
469688141
Fax:
Email:

Telefon:

František
469688623

Telefon II.:

sspst@sspst-chrudim.cz

Společné podpisové právo:

Ne

Hlavní kontaktní osoba:

Mihulka František
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Oficiální adresa:
Kraj:

Pardubický

Okres:

Chrudim

Obec:

Chrudim

Část obce:

Chrudim IV

Ulice:

Čáslavská

Městská část:
PSČ:

537 01

Číslo popisné:

WWW:

www.sspst-chrudim.cz

Číslo orientační:

973

Adresa pro doručení:
Kraj:

Pardubický

Okres:

Chrudim

Obec:

Chrudim

Část obce:

Chrudim IV

Ulice:

Čáslavská

Městská část:
PSČ:

537 01

Číslo popisné:

973

Číslo orientační:

WWW:
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III. Partner projektu
Partner projektu:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ:

00085031

DIČ:

CZ00085031

Právní forma:

Příspěvková organizace

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ano

Počet zaměstnanců:

396

Má partner datovou schránku:

Ne

Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ne

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Partner projektu vypracoval analýzu, na základě které dospěl k potřebě dalšího vzdělávání svých pracovníků tak,
aby mohli úspěšně plnit úkoly, které na ně v oblasti správy a údržby komunikací klade Pardubický kraj.
Partner projektu:
- definuje kategorie pracovníků své organizace, kteří absolvují další vzdělávání
- stanoví požadavky na obsah vzdělávání jednotlivých kategorií pracovníků silničního stavitelství
- bude připomínkovat kurikula, vlastní vzdělávací programy a vzniklé výukové materiály
- v souladu s harmonogramem projektu bude organizačně zabezpečovat účast svých pracovníků na vzdělávacích
kurzech
Z výše uvedeného je zřejmé, že účast partnera je v projektu nenahraditelná, protože vzdělávání se týká přímo
jeho pracovníků a projekt bude probíhat za jeho organizační a odborné spolupráce. Partner tak bude přímo
zainteresován na splnění jim stanovených obsahových požadavků a tím na úrovni dalšího vzdělávání jeho
zaměstnanců. Tento partner byl vybrán také proto, že svým profesním zaměřením i organizačním umístěním v
Pardubickém kraji je jediným možným partnerem s ohledem na cíle, které si projekt klade. Stěžejní skutečností
byl fakt, že žadatel a předkladatel projektu - SŠ PST - předložením projektu reaguje na přímý požadavek
(poptávku) partnera SÚS Pk - na další vzdělávání jeho pracovníků a pracovníků firem silničního stavitelství.
V oblasti vzdělávání předkladatel a partner projektu spolupracují již 18 let, a to jak v oblasti počátečního, tak
dalšího vzdělávání. Jsou společnými iniciátory a realizátory dlouhodobého projektu, jehož gestorem je
Pardubický kraj, a jehož cílem je (mimo jiné) učinit Pardubický kraj místem vzdělávání v silničním stavitelství v
rámci celé ČR.
Popis zapojení partnera:
Partner bude definovat obsahové požadavky na další vzdělávání jednotlivých kategorií pracovníků, bude
spolupracovat při tvorbě kurikula jednotlivých vzdělávacích programů a bude připomínkovat vlastní vzdělávací
programy i nově vzniklé výukové materiály. Účast zástupce partnera v projektovém týmu zabezpečí koordinaci
všech aktivit a činností předkladatele a partnera projektu při realizaci projektu tak, aby bylo dosaženo
stanovených cílů projektu.
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
SÚS Pk ve spolupráci se SŠ PST Chrudim realizovala v rámci OP RLZ projekt Programy dalšího profesního
vzdělávání pracovníků správ a údržeb silnic. Projekt trval 2 roky a v jeho průběhu byly vytvořeny vzdělávací
materiály pro vzdělávání dospělých pracovníků správ a údržeb silnic. tyto materiály byly v rámci projektu využity
pro vzdělávání 150 pracovníků SÚS Pk. Vzdělávání proběhlo v celkem devíti 14 denních vzdělávacích kurzech.
Absolventi kurzů obdrželi po jejich úspěšném ukončení celostátně platný certifikát. Pracovníci byli v projektu
zapojeni (kromě postavení vzdělávaných) jak v manažerských pozicích, tak jako lektoři a konzultanti.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou jsou přímo pracovníci partnera, jsou jeho zkušenosti s prací s touto
skupinou maximálně možné, a to v mnoha oblastech. Oblast vzdělávání je jednou z nich. Byla již zmíněna
realizace projektu RLZ. Zkušenosti získané realizací tohoto projektu byly velkým přínosem pro oblast dalšího
vzdělávání pracovníků SÚS Pk a předkládaný projekt na tyto zkušenosti navazuje a předpokládá jejich rozvinutí
do dalších odborných oblastí vzdělávání pracovníků SÚS a firem silničního hospodářství a stavitelství.
SÚS Pk se kromě toho průběžně věnuje proškolování svých zaměstnanců tak, aby splňovali příslušné
předpoklady pro výkon svých činností v rámci organizace.
Adresa:
Kraj:

Pardubický

Okres:

Pardubice

Obec:

Pardubice

Část obce:

Doubravice

Městská část:

Pardubice VII

Ulice:

PSČ:

533 53

Číslo popisné:

98

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Němec

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

Telefon I.:

602361132

Telefon II.:

Email:

miroslav.nemec@suspk.cz

Fax:

Miroslav

Společné podpisové právo: Ne
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IV. Popis projektu
Cíle projektu:
Základními cíli projektu je:
a) prohloubení a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji
b) zapojení zaměstnavatelů do vzdělávacích aktivit, přímo souvisejících s růstem potenciálu jejich pracovníků
c) dosažení žádané úrovně poznání pracovníků silničního stavitelství a hospodářství níže uvedených kategorií
tak, aby byli trvale zaměstnatelní a konkurenceschopní v dané sféře. Současně dosáhnou kompetencí, které
budou základem pro jejich další osobní růst , širší použitelnost na trhu práce a jejich efektivnější fungování.
d) propojení systémů počátečního a dalšího vzdělávání
Konkrétní cíle projektu:
a) vypracovat vzdělávací programy pro tyto kategorie pracovníků SÚS Pk a firem silnič. stavitelství:
1. Pracovníci dělnických profesí
2. Provozně-techničtí pracovníci
3. Technicko-hospodářští pracovníci
b) vytvořené programy pilotně ověřit ve spolupráci s účastníky dalšího vzdělávání formou vzdělávacích kurzů s
dotací 70 vyučov. hodin na jeden kurz (10 pracovních dní) pro tyto kategorie a zaměření pracovníků:
1. pracovníci dělnických profesí - zaměření na výspravy vozovek - kurz č. 1 pro cca 25 prac.
2. pracovníci dělnických profesí - zaměření na dopravní značení - kurz č. 2 pro cca 25 prac.
3. pracovníci dělnických profesí - zaměření na silniční těleso - kurz č. 3 pro cca 25 prac.
4. pracovníci dělnických profesí - zaměření na mosty a další silniční objekty - kurz č. 4 pro cca 25 prac.
5. provozně-techničtí pracovníci - zaměření na údržbové činnosti - kurz č. 5 pro cca 25 prac.
6. technicko-hospodářští pracovníci - pro technickou přípravu, realizaci a majetkovou správu - kurz č. 6 pro cca
25 prac.
Předpokládá se tedy další vzdělávání 150 pracovníků SÚS Pk - 135 mužů a 15 žen.
c) Vypracovat vzdělávací materiály ve formě odborné publikace.
Vzdělávací materiály vydat v :
- tištěné podobě - 300 ks
- elektron. podobě CD-ROM - 20 ks
Zdůvodnění potřebnosti:
Do oblasti silničního hospodářství se velmi dynamicky promítají změny (legislativní, přebírání norem EU,
materiálové, technické atd.), které požadují odpovídající dynamiku v přípravě a dalším vzdělávání pracovníků
této oblasti.
Z analýzy potřebnosti jsou zřejmé důvody, proč je vhodné projekt realizovat. Tento projekt řeší další vzdělávání
pracovníků silničního stavitelství a hospodářství tak, aby jejich odborná úroveň odpovídala potřebám trhu práce,
nových technologií, právních norem a pod. Významnou cílovou skupinou jsou pracovníci partnera SÚS Pk, další
cílovou skupinu tvoří pracovníci firem ze Sdružení pro výstavbu silnic, z nichž někteří se budou účastnit vlastního
vzdělávání v rámci udržitelnosti projektu.Cílové skupiny jsou partnerem tedy vybrány tak, aby pozitivní dopad
projektu pokryl stěžejní činnosti jeho organizace. Je zřejmé, že realizovat projekt bez partnera by nemělo žádný
smysl. Činnost SÚS Pk při údržbě silnic a jejich majetkové správě probíhá ve veřejném zájmu a proto by měl být
projekt financován z veřejných zdrojů.
Projekt je inovativní tím, že řeší problematiku dalšího vzdělávání pracovníků organizací specificky profesně
zaměřených a pracovníků různých úrovní vzdělání a pracovního zařazení. Důležitou je jistě také okolnost, že
potřebu dalšího vzdělávání pracovníků deklaroval sám jejich zaměstnavatel, což není příliš obvyklé. Skutečnost,
že výsledky projektu (vzděláv. programy,odbornou publikaci) bude předkládající škola využívat při vzdělávání
žáků v rámci počáteč. vzdělávání, je jistě také inovativním prvkem. Po realizaci projektu a jeho úspěšném
ukončení bude mít partner projektu vzděláno 150 svých pracovníků na požadované stávající úrovni poznání tak,
aby mohl efektivně plnit své veřejné poslání při správě a údržbě komunikací Pardub. kraje.
Formou inzerce (např. prostřednictvím profesního Sdružení pro výstavbu silnic a jím vydávaného odborného
časopisu Silnice a mosty) budou osloveny další firmy i potenciální zájemci o další vzdělávání.
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Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinou jsou pracovníci silničního stavitelství a hospodářství, u nichž projekt řeší potřebu získání takové
adekvátní úrovně poznání v oblasti jejich působení, která jim umožní získat poznatky a kompetence důležité pro
jejich širší použitelnost ve firmě a dávající základ pro jejich další osobní růst. Cílová skupina se podle pracovního
zaměření a zařazení ve firmě dělí do tří kategorií:
1. Pracovníci dělnických profesí, kteří se dále dělí do čtyř skupin:
- se zaměřením na výspravy vozovek - projekt u nich řeší potřebu získání nových znalostí z technologie oprav a
údržby komunikací
- se zaměřením na dopravní značení - zde se jedná o získání poznatků z oblasti značení v návaznosti na
problematiku bezpečnosti provozu
- se zaměřením na silniční těleso - jedná se o problematiku údržby a odvodnění silničního tělesa
- se zaměřením na mosty a další silniční objekty - jde o získání poznatků z údržby mostů, propustků, opěrných
zdí atd.
V této kategorii se předpokládá zapojení 100 osob.
2. Provozně-techničtí pracovníci - se zaměřením na údržbové činnosti u nichž projekt řeší potřebu získání
aktuálních informací z technologie oprav a údržby komunikací
Do dalšího vzdělávání se předpokládá zapojení 25 osob.
3. Technicko- hospodářští pracovníci - se zaměřením na technickou přípravu, realizaci a majetkovou správu, u
nichž se projekt zaměřuje na problematiku technického zabezpečení a provádění odborných činností při stavbě a
údržbě komunikací. Tato oblast je stěžejní pro výslednou kvalitu prováděných prací.
Dále jde o získání nových poznatků legislativních, administrativních a ekonomických při majetkové správě silnic
2. a 3. třídy.
Předpokládá se zapojení 25 osob této kategorie.
Zapojení a motivace cílové skupiny:
Pracovníci všech tří kategorií cílové skupiny budou pro účast v projektu motivováni několika okolnostmi:
- mají možnost získat nejnovější poznatky z oboru, ve kterém jsou v organizaci angažováni
- vlastní vzdělávání pro ně bude zdarma
- budou mít ve firmě stabilizovanější postavení
- získají vyšší základ dalšího osobního rozvoje
- získají perspektivu podílet se na plnění náročných činností firmy s možností vyššího finančního ohodnocení
Všichni členové cílové skupiny budou do projektu zapojeni jako účastníci dalšího vzdělávání ve formě pilotních
vzdělávacích kurzů. Motivací k úspěšnému dokončení své účasti v projektu jim budou výše uvedené motivační
okolnosti, které je k účasti v projektu vedly a dále skutečnost, že jakožto úspěšní absolventi pilotních
vzdělávacích kurzů obdrží certifikát - osvědčení o absolvování kurzu, který jejich úspěšnost doloží.
Přínos pro cílovou skupinu:
Pracovníci silničního stavitelství a hospodářství jsou hlavními objekty zájmu projektu. Další odborné vzdělávání
jim přinese požadovanou potřebnou aktuální profesní úroveň, možnost jejich všestrannějšího využití ve firmě,
stabilitu z hlediska zaměstnání, případnou větší uplatnitelnost na trhu práce, vědomí potřebnosti celoživotního
vzdělávání se, poznání nových metod a techniky vzdělávání, poznání metodiky zpracování a využití informací,
nové poznatky z oblasti ekologie atd.
Hlavní výhodu členů cílové skupiny z realizace projektu, tedy spatřujeme v jejich vyšší úrovni poznání odborné
problematiky a stabilizaci jejich postavení v rámci firmy.
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Rizika projektu:
S ohledem na zkušenosti, které jsme získali úspěšnou realizací projektu z programu OP RLZ si dovolíme tvrdit,
že předkládaný projekt nepřináší žádná podstatná rizika. Z tohoto pohledu je jistě důležitý fakt, že zájem na
bezproblémové realizaci projektu je u všech zainteresovaných zcela evidentní, protože projekt bude pro všechny
přínosem.
Dílčím rizikem by mohla být možnost ne zcela přesného dodržení harmonogramu projektu v části pilotní ověření
vypracovaných vzdělávacích programů. Důvodem je, že mohou nastat okolnosti, za kterých bude muset SÚS Pk
nasazovat své pracovníky do pracovního procesu, mimo běžný režim také vždy, když to situace na pozemních
komunikacích bude žádat. To s ohledem k závislosti na počasí nelze nikdy dopředu předpokládat. Drobné
posunutí termínu konání pilotních vzdělávacích kurzů však nemůže žádným zásadním způsobem ovlivnit průběh,
ani výsledky projektu. V případě potřeby by bylo uvedené dílčí riziko snadno organizačně řešitelné posunutím
termínu konání konkrétního pilotně ověřovaného vzdělávacího programu - kurzu.
Dílčím rizikem by také mohlo být nebezpečí, že se pilotních vzdělávacích kurzů nebudou moci zúčastnit všichni
přihlášení pracovníci SÚS Pk (z důvodů osobních, zdravotních atd.).
Dílčím rizikem je nepředvídatelnost počtu ubytovaných při konání pilotních vzdělávacích kurzů (předpokládaný
počet ubytovaných uvedený v projektu je kvalifikovaným odhadem partnera projektu).
Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik):
Riziku nedodržení harmonogramu v části konání pilotních kurzů se snažíme předejít jejich časovému situování
do období, ve kterém je mimořádné nasazení pracovníků velmi málo pravděpodobné (např. pro pracovníky
dělnických profesí mimo zimní období). Pokud by však přesto taková situace nastala (např. v případě mimořádné
povětrnostní situace, mimořádného poškození pozemní komunikace nebo jejího příslušenství), nebyl by vůbec
žádný organizační problém příslušný pilotní kurz časově posunout (v harmonogramu projektu je dostatečný
časový prostor).
Riziku, že se pilotních vzdělávacích kurzů nebudou moci zúčastnit někteří z původně přihlášených pracovníků
SÚS Pk předejdeme tím, že ve spolupráci s partnerem projektu - SÚS Pk - stanovíme dostatečný počet
náhradníků pro všechny uvedené kategorie pracovníků. To nebude činit žádný problém vzhledem k tomu, že
SÚS Pk má téměř 400 pracovníků.
V případě, že by nebyl naplněn odhad počtu ubytovaných při konání pilotních vzdělávacích kurzů, byl by zůstatek
nevyčerpaných prostředků využit na navýšení počtu vytištěných odborných publikací - učebnic.
Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:
Proces dalšího vzdělávání bude v případě tohoto projektu zcela zákonitě probíhat i po ukončení jeho financování
z ESF. Zákonitost je dána skutečností, že projekt řeší další vzdělávání pracovníků v oblastech, které se v čase
kvalitativně mění, takže se pracovníci budou muset průběžně dále vzdělávat současně s probíhajícími změnami
techniky, technologie, norem, technických předpisů, legislativy atd. Proto se předpokládá, že po skončení
realizace projektu budou další zájemci z SÚS Pk (ne jen účastníci pilotních kurzů) dále využívat a rozvíjet
výsledky, které projekt přinese v období své realizace. SÚS a firmy silnič. stavit. jsou profesně specializované
organizace, které z tohoto titulu také potřebují specializované vzdělávací programy pro svoje pracovníky. Proto
se předpokládá spolupráce žadatele projektu a partnera projektu i po skončení realizace projektu. Její rozsah a
četnost bude záležet na momentálních podmínkách a okolnostech. V zásadě by se však jednalo o organizování
dalšího vzdělávání pro ty pracovníky SÚS a firem, kteří se nezúčastnili takovéhoto vzdělávání v rámci
předkládaného projektu. Financování tohoto vzdělávání by bylo pokryto z prostředků SÚS Pk. Vzdělávání
využívající výsledky projektu - vzdělávací programy (včetně učebních textů - odborné publikace) bude k dispozici
po ukončení realizace projektu ostatním SÚS v České republice a privát. firmám silničního stavitelství.
Financování by bylo pokryto finančními prostředky příslušných SÚS a firem.
Samozřejmostí je využití jednoho z výsledků projektu - odborné publikace - také při vzdělávání žáků školy v
počátečním vzdělávání, což je jedním z důležitých přínosů projektu.
Spolupráce s partnerem projektu bude dále rozvíjena jak v oblasti dalšího vzdělávání jeho pracovníků, tak v
oblasti počátečního vzdělávání žáků školy v oborech silničního stavitelství a hospodářství (realizací stáží a praxí
žáků v provozech SÚS Pk, zahrnutím poznatků z praxe do výuky žáků, nabídkou pracovních příležitostí v SÚS
Pk).
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Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní:
Projekt je inovativní tím, že v rámci dalšího vzdělávání řeší vzdělávání pracovníků organizací specificky profesně
zaměřených. Důležitá je také skutečnost, že potřebu vzdělávání pracovníků silničního stavitelství a hospodářství
deklaroval sám jejich zaměstnavatel (na základě jím zpracované analýzy), což obecně není příliš obvyklé a
časté. I z tohoto pohledu je realizace projektu inovativní. Inovací je zcela jistě také propojení počátečního a
dalšího vzdělávání prostřednictvím výsledků projektu. Výsledkem projektu, mimo jiné, bude také odborná
publikace, kterou budou využívat kromě účastníků projektu následně také žáci školy, studující v silničních
oborech počátečního studia.
Přidaná hodnota projektu spočívá ve skutečnosti, že projekt svými dopady zasahuje specifickou (a přesto značně
početnou - řádově desítky tisíc) skupinu pracovníků, jejichž vzdělávací potřeby není možné řešit obecně, ale
musí být řešeny selektivně. Vzdělávací programy, které pro tuto skupinu pracovníků vzniknou, musí zohlednit
okolnosti, které u "klasických" vzdělávacích programů neexistují. Kromě profesní specifičnosti se jedná například
o naprostou nesourodost stávajícího vzdělání těchto pracovníků z hlediska úrovně vzdělání a také skutečnost, že
značná část z nich se nepřipravovala v počátečním vzdělávání v žádné ze "silničářských" profesí. Absolvování
vzdělávání v rámci tohoto projektu by mělo stabilizovat pracovníky jak profesní připraveností, tak následně
zaměstnanecky.
Vazby na jiné projekty:
Projekt navazuje na již realizovaný projekt z programu OP RLZ s názvem " Programy dalšího profesního
vzdělávání pracovníků správ a údržeb silnic". Tento projekt byl uskutečněn v letech 2006 a 2007 a jedním z
partnerů projektu byla také SÚS Pk. Předkládaný projekt využije poznatků a zkušeností získaných z výše
zmíněného projektu. Obsahově, metodicky i směrováním se však oba projekty liší. Přesto se navzájem vhodně
doplňují a jsou přínosem jak pro pracovníky cílové skupiny, tak pro ostatní zainteresované. Jsou dobrým
příkladem toho jak je možné v čase vhodně reagovat na vývoj společenský, technický a profesní v souladu s
evropskými politikami v oblasti vzdělávání, trhu práce, sociální atd.
Vnitřní postupy řízení a organizace:
Projekt bude řízen centrálně z organizace, která projekt předkládá, tedy ze SŠ PST Chrudim. Projekt bude řízen
projektovým týmem, jehož členy budou:
- hlavní manažer projektu
- metodik projektu - zástupce partnera
- vedoucí pedagog projektu
- ekonom projektu
- administrátor projektu
Členové projekt. týmu se budou scházet v průběhu trvání projektu jednou za tři měsíce, v případě potřeby může
hlavní manažer projektu svolat projektový tým kdykoliv. Z každého jednání projektového týmu bude pořízen zápis
se záznamem úkolů pro jednotlivé členy týmu a termíny jejich plnění. Za dobu trvání projektu (30 měsíců) budou
statutární zástupci předkladatele i partnera projektu celkem 4 x informováni o jeho průběhu a výsledcích. V
případě situací, kdy by bylo třeba řešení z úrovně statutár. zástupce partnera, bude tohoto kontaktovat hlavní
manažer projektu.
Projekt bude prostřednictví pozice administrátora standardně zabezpečen a administrován.
SŠ PST má vypracované vnitřní směrnice v souladu se zákonem o finanč. kontrole. Směrnice bude využívat při
řízení projektu a bude se řídit pokyny poskytovatele dotace i zřizovatele.
Dlouhodobá spolupráce předkladatele a partnera projektu (včetně realizace výše uvedeného projektu OP RLZ)
uvedený model ověřila.
Činnosti související s administrací projektu - vyčíslení nákladů:
- realizač. tým (hlavní manažer projektu, administrátor, ekonom, účetní, mzdová účetní, hospodářka)
- mzdové náklady
224 351,48- Kč (včetně odvodů)
- povinná publicita
23 100,- Kč
- kancelář projektového týmu
85 000,-Kč
- cestovní náhrady
20 000,- Kč
- bankovní poplatky
40 000,- Kč
-------------------------------------------celkem
392 451,48-Kč
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Podporované aktivity
Název podporované aktivity:
Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání
dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
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V. Území dopadu a realizace
Území dopadu:
Kód území dopadu:

Název území dopadu:

Spadá pod:

CZ053

Pardubický kraj

Severovýchod

Kód NUTS5:

Název NUTS5:

Spadá pod:

CZ0531571164

Chrudim

Chrudim

Kód NUTS3:

Název NUTS3:

Procentní podíl:

CZ053

Pardubický kraj

Místo realizace NUTS5:

Realizované investice NUTS3:

100
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VI. Klíčové aktivity
Číslo aktivity:

01

Název klíčové aktivity:

Stanovení kurikula vzdělávacích programů pro jednotlivé kategorie
pracovníků

Na realizaci se podílí:

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola
Chrudim

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

279 400,00

ESF způsobilé výdaje:

279 400,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Předkladatel s partnerem vypracují kurikula jednotlivých vzdělávacích programů tak, aby se od nich mohla odvíjet
tvorba těchto programů pro jednotlivé kategorie pracovníků.
Na této aktivitě se budou podílet metodik, vedoucí pedagog a pedagogové projektu.
Cílová skupina se této aktivity neúčastní.
V tomto případě se jedná o aktivitu časově omezenou, kterou je z pohledu opakovatelnosti možné považovat za
jednorázovou aktivitu.
K této aktivitě se vztahují mzdové výdaje pracovníků podílejících se na této aktivitě, náklady na materiály potřebné
pro zpracování kurikula (normy, legislativní předpisy, software - technické předpisy, odborná literatura, PC
technika - 4 ks notebooků + 1 ks dataprojektor) .
Aktivitu zajistí SŠ PST.
Tato klíčová aktivita se vztahuje k podporované aktivitě č. 2 výzvy:
Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání
dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
Výstup klíčové aktivity:
Výstupem aktivity budou zpracovaná kurikula pro programy jednotlivých kategorií pracovníků silničního
stavitelství:
- pracovníci dělnických profesí
- provozně-techničtí pracovníci
- technicko-hospodářštví pracovníci
Vzdělávací programy jednotlivých kategorií pracovníků budou rozděleny do čtyř tematických celků:
- dopravní cesta (20% celkového obsahu programů)
- technologie stavby pozemních komunikací (20% celkového obsahu programů)
- technologie údržby netuhých vozovek (50% celkového obsahu programů)
- stroje a zařízení v silničním stavitelství a údržbě pozemních komunikací (10% celkového obsahu programů)
Každý z těchto tematických celků bude členěn do tematických okruhů. Procentní vyčíslení jednotlivých celků je
orientační.
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Číslo aktivity:

02

Název klíčové aktivity:

Návrh vzdělávacího programu pro kategorii Pracovníci dělnických profesí

Na realizaci se podílí:

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola
Chrudim

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

114 400,00

ESF způsobilé výdaje:

114 400,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Základní činností bude pro tuto klíčovou aktivitu bude vypracování návrhu vzdělávacího programu pro kategorii
Pracovníci dělnických profesí v návaznosti na zpracované kurikulum této kategorie.
Podpůrnými činnostmi pro tuto aktivitu bude:
- shromažďování a studium odborných materiálů
- určení metodiky tvorby vzdělávacího programu
- vypracování osnovy vzdělávacího programu
- zpracování textů pro jednotlivé body osnovy vzdělávacího programu
- zpracování grafických podkladů pro jednotlivé body osnovy vzdělávacího programu
- koordinace prací metodika, vedoucího pedagoga a pedagogů projektu
- vypracování výsledné podoby návrhu vzdělávacího programu pro danou kategorii pracovníků.
Na této aktivitě se budou podílet vedoucí pedagog, metodik a pedagogové projektu.
Cílová skupina se této aktivity neúčastní.
Jedná se o časově omezenou aktivitu, kterou lze z pohledu opakovatelnosti považovat za jednorázovou aktivitu.
K této aktivitě se vztahují mzdové náklady vedoucího pedagoga, metodika a pedagogů projektu.
Tato klíčová aktivita se vztahuje k podporované aktivitě č. 2 výzvy:
Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání
dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
Výstup klíčové aktivity:
Výstupem této klíčové aktivity bude návrh vzdělávacího programu pro kategorii Pracovníci dělnických profesí,
který bude touto aktivitou nově vytvořen.
V rámci dalších aktivit bude tento program podroben připomínkování a následnému pilotnímu ověření v pilotních
vzdělávacích kurzech. Po připomínkování a zapracování poznatků a zkušeností z následných pilotních
vzdělávacích kurzů vznikne pracovní verze vzdělávacího programu pro kategorii Pracovníci dělnických profesí.
Vzdělávací program pro kategorii Pracovníci dělnických profesí bude pilotně ověřen ve 4 vzdělávacích kurzech
(viz IV. Popis projektu - Cíle projektu). Pro tuto kategorii pracovníků budou stěžejními tematickými celky:
- technologie stavby pozemních komunikací
- technologie údržby a oprav netuhých vozovek
- stroje a zařízení v silničním stavitelství a údržbě pozemních komunikací.
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Finální verze žádosti (VK-IP)
Číslo aktivity:

03

Název klíčové aktivity:

Návrh vzdělávacího programu pro kategorii Provozně - techničtí
pracovníci

Na realizaci se podílí:

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola
Chrudim

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

114 400,00

ESF způsobilé výdaje:

114 400,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Základní činností bude pro tuto klíčovou aktivitu bude vypracování návrhu vzdělávacího programu pro kategorii
Provozně - techničtí pracovníci v návaznosti na zpracované kurikulum této kategorie.
Podpůrnými činnostmi pro tuto aktivitu bude:
- shromažďování a studium odborných materiálů
- určení metodiky tvorby vzdělávacího programu
- vypracování osnovy vzdělávacího programu
- zpracování textů pro jednotlivé body osnovy vzdělávacího programu
- zpracování grafických podkladů pro jednotlivé body osnovy vzdělávacího programu
- koordinace prací metodika, vedoucího pedagoga a pedagogů projektu
- vypracování výsledné podoby návrhu vzdělávacího programu pro danou kategorii pracovníků.
Na této aktivitě se budou podílet vedoucí pedagog, metodik a pedagogové projektu.
Cílová skupina se této aktivity neúčastní.
Jedná se o časově omezenou aktivitu, kterou lze z pohledu opakovatelnosti považovat za jednorázovou aktivitu.
K této aktivitě se vztahují mzdové náklady vedoucího pedagoga, metodika a pedagogů projektu.
Tato klíčová aktivita se vztahuje k podporované aktivitě č. 2 výzvy:
Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání
dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
Výstup klíčové aktivity:
Výstupem této klíčové aktivity bude návrh vzdělávacího programu pro kategorii Provozně - techničtí pracovníci,
který bude touto aktivitou nově vytvořen.
V rámci dalších aktivit bude tento program podroben připomínkování a následnému pilotnímu ověření v pilotních
vzdělávacích kurzech. Po připomínkování a zapracování poznatků a zkušeností z následných pilotních
vzdělávacích kurzů vznikne pracovní verze vzdělávacího programu pro kategorii Provozně - techničtí pracovníci.
Vzdělávací program pro kategorii Provozně - techničtí pracovníci bude pilotně ověřen v 1 vzdělávacím kurzu (viz
IV. Popis projektu - Cíle projektu). Pro tuto kategorii pracovníků budou stěžejními tematickými celky:
- technologie stavby pozemních komunikací
- technologie údržby a oprav netuhých vozovek.
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Finální verze žádosti (VK-IP)
Číslo aktivity:

04

Název klíčové aktivity:

Návrh vzdělávacího programu pro kategorii Technicko - hospodářští
pracovníci

Na realizaci se podílí:

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola
Chrudim

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

114 400,00

ESF způsobilé výdaje:

114 400,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Základní činností bude pro tuto klíčovou aktivitu bude vypracování návrhu vzdělávacího programu pro kategorii
Technicko - hospodářští pracovníci v návaznosti na zpracované kurikulum této kategorie.
Podpůrnými činnostmi pro tuto aktivitu bude:
- shromažďování a studium odborných materiálů
- určení metodiky tvorby vzdělávacího programu
- vypracování osnovy vzdělávacího programu
- zpracování textů pro jednotlivé body osnovy vzdělávacího programu
- zpracování grafických podkladů pro jednotlivé body osnovy vzdělávacího programu
- koordinace prací metodika, vedoucího pedagoga a pedagogů projektu
- vypracování výsledné podoby návrhu vzdělávacího programu pro danou kategorii pracovníků.
Na této aktivitě se budou podílet vedoucí pedagog, metodik a pedagogové projektu.
Cílová skupina se této aktivity neúčastní.
Jedná se o časově omezenou aktivitu, kterou lze z pohledu opakovatelnosti považovat za jednorázovou aktivitu.
K této aktivitě se vztahují mzdové náklady vedoucího pedagoga, metodika a pedagogů projektu.
Tato klíčová aktivita se vztahuje k podporované aktivitě č. 2 výzvy:
Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání
dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
Výstup klíčové aktivity:
Výstupem této klíčové aktivity bude návrh vzdělávacího programu pro kategorii Technicko - hospodářští
pracovníci, který bude touto aktivitou nově vytvořen.
V rámci dalších aktivit bude tento program podroben připomínkování a následnému pilotnímu ověření v pilotních
vzdělávacích kurzech. Po připomínkování a zapracování poznatků a zkušeností z následných pilotních
vzdělávacích kurzů vznikne pracovní verze vzdělávacího programu pro kategorii Technicko - hospodářští
pracovníci.
Vzdělávací program pro kategorii Technicko - hospodářští pracovníci bude pilotně ověřen v 1 vzdělávacím kurzu
(viz IV. Popis projektu - Cíle projektu). Pro tuto kategorii pracovníků budou stěžejními tematickými celky:
- dopravní cesta
- technologie údržby a oprav netuhých vozovek.
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Finální verze žádosti (VK-IP)
Číslo aktivity:

05

Název klíčové aktivity:

Vypracování připomínek návrhů vzdělávacích programů

Na realizaci se podílí:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

28 600,00

ESF způsobilé výdaje:

28 600,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci této aktivity budou pracovníky partnera projektu vypracovány připomínky vzdělávacích programů
kategorií :
- Pracovníci dělnických profesí
- Provozně - techničtí pracovníci
- Technicko - hospodářští pracovníci
Hlavní manažer projektu a metodik - zástupce partnera zabezpečí distribuci vzniklých vzdělávacích programů
odborným pracovníkům partnera a jejich zpětné převzetí spolu s vypracovanými připomínkami.
Cílová skupina se této aktivity nebude účastnit.
Jedná se o časově omezenou aktivitu, kterou lze z pohledu její opakovatelnosti považovat za jednorázovou.
Tato aktivita ponese výdaje spojené s administrací projektu.
Tato klíčová aktivita se vztahuje k podporované aktivitě č. 2 výzvy:
Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání
dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
Výstup klíčové aktivity:
Výstupem této aktivity budou připomínky vzdělávacích programů pro kategorie :
- Pracovníci dělnických profesí
- Provozně - techničtí pracovníci
- Technicko - hospodářští pracovníci
Připomínky vypracují odborní pracovníci partnera projektu - SÚS Pk. Tyto připomínky budou následně
zapracovány pedagogickými pracovníky předkladatele projektu a metodikem - zástupcem partnera do návrhů
jednotlivých vzdělávacích programů tak, že vzniknou pracovní verze vzdělávacích programů pro jednotlivé
kategorie pracovníků.
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Finální verze žádosti (VK-IP)
Číslo aktivity:

06

Název klíčové aktivity:

Úprava textů návrhů vzdělávacích programů dle předložených připomínek

Na realizaci se podílí:

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola
Chrudim

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

85 600,00

ESF způsobilé výdaje:

85 600,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci této aktivity budou pedagogičtí pracovníci předkladatele projektu a metodik - zástupce partnera
zapracovávat připomínky odborných pracovníků partnera projektu do návrhů textů vzdělávacích programů
jednotlivých kategorií pracovníků. Výsledkem aktivity budou pracovní verze textů vzdělávacích programů pro
jednotlivé kategorie pracovníků. Pracovní verze textů vzdělávacích programů budou následně použity při
vzdělávání pracovníků v jednotlivých pilotních vzdělávacích kurzech.
Cílová skupina se této aktivity nezúčastní.
Tato aktivita je časově omezená a z hlediska její opakovatelnosti ji lze považovat za jednorázovou.
K této aktivitě se váží mzdové výdaje pro pedagogické pracovníky předkladatele projektu a metodika - zástupce
partnera.
Tato klíčová aktivita se vztahuje k podporované aktivitě č. 2 výzvy:
Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání
dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
Výstup klíčové aktivity:
Výstupem a nově vzniklými produkty této klíčové aktivity budou pracovní verze vzdělávacích programů pro
jednotlivé kategorie pracovníků. Tyto pracovní verze budou dále použity při výuce pracovníků partnera projektu v
jednotlivých pilotních vzdělávacích kurzech tak, aby bylo možné ověřit jejich kvalitu konkrétním vzdělávacím
procesem.
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Finální verze žádosti (VK-IP)
Číslo aktivity:

07

Název klíčové aktivity:

Pilotní ověření vzdělávacích programů formou pilotních vzdělávacích
kurzů

Na realizaci se podílí:

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola
Chrudim

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

854 700,00

ESF způsobilé výdaje:

854 700,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Základem této klíčové aktivity bude vzdělávání pracovníků jednotlivých kategorií v pilotních vzdělávacích kurzech.
Tyto kurzy budou mít každý rozsah 70 vyučovacích hodin a budou zorganizovány každý v 10 pracovních dnech.
Celkem bude zorganizováno 6 vzdělávacích kurzů pro tyto kategorie pracovníků (viz kapitola Popis projektu) :
1. Pracovníci dělnických profesí
2. Provozně-techničtí pracovníci
3. Technicko-hospodářští pracovníci
Předpokládá se, že každého z kurzů se zúčastní cca 25 pracovníků SÚS Pk. Celkový počet pracovníků, kteří se
kurzů zúčastní bude tedy150.
Tuto klíčovou aktivitu budou realizovat pedagogičtí pracovníci předkladatele projektu tím, že povedou výuku v
kurzech.
Tato aktivita je klíčovou aktivitou pro cílovou skupinu. Členové cílové skupiny budou plnit roli účastníků dalšího
vzdělávání. Po ukončení výuky každého z kurzů budou jeho frekventanti podrobeni závěrečnému testu, který
ověří úroveň jejich poznání dané problematiky.Ti, kteří úspěšně test absolvují získají certifikát - osvědčení o
absolvování kurzu. Po ukončení kurzu budou mít členové cílové skupiny možnost vyjádřit své poznatky a
připomínky k absolvovanému vzdělávání tak, aby bylo možné tyto poznatky a připomínky zohlednit při
vypracování konečného znění vzdělávacích programů pro jednotlivé kategorie pracovníků.
Aktivita je časově omezená a každý jednotlivý kurz lze chápat jako jednorázovou aktivitu.
Pro tuto aktivitu jsou stěžejními mzdové náklady na pedagogické pracovníky předkladatele. Dále se zde uplatní
cestovní náklady, náklady na stravování účastníků kurzů a jejich ubytování.
Výstup klíčové aktivity:
Výstupem této klíčové aktivity je 150 členů cílové skupiny, kteří absolvovali další vzdělávání v pilotních
vzdělávacích kurzech. Vzdělávání mělo certifikovaný výstup. Neopominutelným výstupem této klíčové aktivity jsou
také připomínky a poznatky členů cílové skupiny - absolventů pilotních vzdělávacích kurzů - k obsahu, průběhu a
dalším okolnostem uskutečněného vzdělávání. Tyto připomínky a poznatky budou zohledněny při vypracovávání
konečného znění vzdělávacích programů pro jednotlivé kategorie pracovníků.
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Finální verze žádosti (VK-IP)
Číslo aktivity:

08

Název klíčové aktivity:

Vyhodnocení průběhu jednotlivých pilotních vzdělávacích kurzů

Na realizaci se podílí:

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola
Chrudim

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

114 400,00

ESF způsobilé výdaje:

114 400,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Vedoucí pedagog projektu, pedagogové projektu a metodik - zástupce partnera provedou v rámci této klíčové
aktivity komplexní vyhodnocení průběhu a výsledků jednotlivých pilotních vzdělávacích kurzů. Hlavním cílem bude
posoudit vliv a efektivitu využití textů pracovních verzí vzdělávacích programů jednotlivých kategorií pracovníků
pro vzdělávání v pilotních vzdělávacích kurzech a promítnutí jejich obsahu do úrovně poznání absolventů těchto
kurzů. V této aktivitě budou také analyzovány a vyhodnoceny poznatky a připomínky absolventů kurzů.
Na této aktivitě se budou podílet vedoucí pedagog projektu, pedagogové projektu a metodik - zástupce partnera.
Jedná se o jednorázovou aktivitu.
Tato klíčová aktivita s sebou ponese mzdové náklady na vedoucího pedagoga projektu, pedagogy projektu a
metodika - zástupce partnera.
Tato klíčová aktivita se vztahuje k podporované aktivitě č. 2 výzvy:
Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání
dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
Výstup klíčové aktivity:
Východiskem této klíčové aktivity bude soubor poznatků, hodnocení, připomínek a dalších skutečností, ze kterých
bude vycházet následně výstup této klíčové aktivity - komplexní vyhodnocení pilotních vzdělávacích kurzů spolu s
doporučením úprav textů vzdělávacích programů pro jednotlivé kategorie pracovníků a event. doporučení pro
organizaci případných dalších vzdělávacích aktivit po skončení realizace vlastního projektu. Tato aktivita je
důležitou evaluační aktivitou ve vztahu k tvorbě vzdělávacích textů.
Číslo aktivity:

09

Název klíčové aktivity:

Vypracování konečného znění vzdělávacích programů

Na realizaci se podílí:

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola
Chrudim

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

171 837,48

ESF způsobilé výdaje:

171 837,48

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
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Finální verze žádosti (VK-IP)
Na základě vyhodnocení průběhu jednotlivých vzdělávacích kurzů budou do pracovních verzí vzdělávacích
programů jednotlivých kategorií pracovníků zapracovány závěry tohoto vyhodnocení tak, že vzniknou texty
konečného znění vzdělávacích programů.
Konečná znění vzdělávacích programů budou uspořádána sektorově (podle jednotlivých odborných oblastí technologie, materiály, stavba a údržba silnic, stroje a zařízení v silničním stavitelství). Důvodů takového
uspořádání je více :
- široké spektrum vykonávaných činností především pracovníky dělnických profesí
- velké množství speciálních technologií používaných v silničním stavitelství
- rozdílné vybavení firem stroji a zařízeními
- odlišné podmínky, ve kterých firmy působí (organizační, klimatické atd.)
Z těchto a některých dalších skutečností plynou velmi rozdílné požadavky firem a organizací na obsah
konkrétního vzdělávacího kurzu v rámci dalšího vzdělávání jejich pracovníků (38 zrealizovaných kurzů nám
umožňuje toto konstatování). Z výše uvedených důvodů tedy není možné uspořádat vzdělávací programy např.
modulově, což může být pro některé obory vzdělávání účelné a výhodné.
Z důvodů rychlého vývoje hlavně norem, technologií a materiálů používaných v silničním stavitelství se také
předpokládá inovace vzdělávacích programů po ukončení trvání projektu tak, aby byly stále aktuální.
Na příslušných činnostech se budou podílet vedoucí pedagog projektu, pedagogové projektu a metodik - zástupce
partnera.
Cílová skupina se na realizaci této aktivity nebude podílet.
Tato aktivita je časově omezená a z hlediska jejího možného opakování ji lze považovat za jednorázovou.
K této aktivitě se vztahují mzdové náklady na vedoucího pedagoga projektu, pedagogy projektu a metodika zástupce partnera.
Tato klíčová aktivita se vztahuje k podporované aktivitě č. 2 výzvy:
Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání
dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
Výstup klíčové aktivity:
Výsledkem této klíčové aktivity budou vzdělávací programy pro následující kategorie pracovníků silničního
stavitelství a hospodářství:
1. Pracovníci dělnických profesí
2. Provozně-techničtí pracovníci
3. Technicko-hospodářští pracovníci
Tyto programy budou sloužit jak pro vzdělávání pracovníků oblasti silničního stavitelství a hospodářství v systému
dalšího vzdělávání, tak budou zapracovány do programů vzdělávání žáků školy v počátečním vzdělávání.
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Číslo aktivity:

10

Název klíčové aktivity:

Vypracování učebních textů

Na realizaci se podílí:

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola
Chrudim

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

457 600,00

ESF způsobilé výdaje:

457 600,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Po vypracování připomínek návrhů vzdělávacích programů pro jednotlivé kategorie pracovníků silničního
stavitelství a hospodářství budou v rámci této klíčové aktivity zpracovány učební texty. Učební texty budou
vypracovány pro jednotlivé odborné oblasti (technologie, materiály, stavba a údržba silnic, stroje a zařízení v
silničním stavitelství) a následně zpracovány do podoby odborné publikace. Publikace bude použita při pilotních
vzdělávacích kurzech pro další vzdělávání těchto kategorií pracovníků :
- Pracovníci dělnických profesí
- Provozně - techničtí pracovníci
- Technicko - hospodářští pracovníci
Učební texty budou vypracovány způsobem, který následně umožní jejich zpracování ve formě tištěné odborné
publikace a v elektronické podobě CD - ROM.
Na této aktivitě se budou podílet vedoucí pedagog projektu, pedagogové projektu a metodik - zástupce partnera.
Cílová skupina se této aktivity nezúčastní.
Tato klíčová aktivita je časově omezená a z hlediska jejího možného opakování ji lze považovat za průběžnou.
K této aktivitě se vztahují mzdové náklady vedoucího pedagoga projektu, pedagogů projektu a metodika zástupce partnera.
Tato klíčová aktivita se vztahuje k podporované aktivitě č. 2 výzvy:
Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání
dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
Výstup klíčové aktivity:
Výstupem této klíčové aktivity budou učební texty, s pomocí kterých bude moci být v dalších obdobích vedeno
další vzdělávání jak v dalším vzdělávání pracovníků silničního stavitelství a hospodářství, tak žáků školy
předkládající projekt v počátečním vzdělávání oborů silničního hospodářství a stavitelství. Učební texty budou
připraveny tak, aby bylo možné jejich následné vydání v tištěné podobě odborné publikace - učebnice a v
elektronické podobě na CD - ROM.
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Číslo aktivity:

11

Název klíčové aktivity:

Zpracování a výroba odborné publikace a CD-ROM

Na realizaci se podílí:

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola
Chrudim

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

237 200,00

ESF způsobilé výdaje:

237 200,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V této klíčové aktivitě bude dokončen proces tvorby učebních textů tím, že učební texty budou zpracovány a
vydány ve formě :
- tištěné odborné publikace v celkovém nákladu 300 kusů
- v elektronické podobě na CD-ROM v počtu 20 kusů
Použití vydaných odborných publikací i po ukončení realizace projektu je také důležité z pohledu udržitelnosti
projektu.
Na činnostech spojených s touto aktivitou se budou podílet vedoucí učitel projektu, pedagogové projektu a
metodik - zástupce partnera.
Cílová skupina se této aktivity nezúčastní.
Jedná se o jednorázovou aktivitu.
K aktivitě se vztahují následující náklady :
- mzdové náklady na vedoucího pedagoga projektu, pedagogy projektu a metodika - zástupce partnera
- náklady na vytištění 300 ks odborné publikace a výrobu 20 ks CD-ROM
Tato klíčová aktivita se vztahuje k podporované aktivitě č. 2 výzvy:
Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání
dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
Výstup klíčové aktivity:
Výstupem této aktivity bude :
- 300 kusů odborné publikace
- 20 kusů učebních textů na CD-ROM
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VII. Harmonogram klíčových aktivit
2011
I.

II.

III.

IV.

Vypracování učebních textů
X

Návrh vzdělávacího programu pro
kategorii Pracovníci dělnických
profesí

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Návrh vzdělávacího programu pro
kategorii Technicko - hospodářští
pracovníci
Úprava textů návrhů vzdělávacích
programů dle předložených
připomínek
Stanovení kurikula vzdělávacích
programů pro jednotlivé kategorie
pracovníků

X

X

X

Návrh vzdělávacího programu pro
kategorii Provozně - techničtí
pracovníci

X

Vypracování připomínek návrhů
vzdělávacích programů

X

X

2012
I.
Vypracování učebních textů

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

X

X

X

X

Zpracování a výroba odborné
publikace a CD-ROM
Pilotní ověření vzdělávacích
programů formou pilotních
vzdělávacích kurzů
2013
I.

II.

III.

Vypracování konečného znění
vzdělávacích programů
Pilotní ověření vzdělávacích
programů formou pilotních
vzdělávacích kurzů

X

X

X

Vyhodnocení průběhu jednotlivých
pilotních vzdělávacích kurzů

X

X

X

X
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VIII. Realizační tým
Počet osob v realizačním týmu
Složení realizačního týmu:
číslo

Název pozice

Úvazek

Forma

001

Hlavní manažer projektu

960,00 hodin

DPČ

002

Metodik projektu - zástupce partnera 720,00 hodin

DPČ

003

Vedoucí pedagog projektu

960,00 hodin

DPČ

004

Ekonom projektu

720,00 hodin

DPČ

005

Administrátor projektu

570,00 hodin

DPČ

006

Pedagog projektu

2 160,00 hodin

DPČ

007

Účetní

96,00 hodin

DPČ

008

Mzdový účetní

192,00 hodin

DPČ

009

Hospodářka

96,00 hodin

DPČ

Manažerské a administrativní pozice:
Název pozice

Hlavní manažer projektu

Název subjektu

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

Forma

DPČ

Úvazek

960,00 hodin

Sazba

230,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

220800

Popis úvazku

Uvedená výše úvazku je hodnota za celou dobu trvání projektu.
Této výši celkového úvazku odpovídá hodnota měsíčního úvazku 32 hodin.

Pracovní náplň
Na této pozici je statutární orgán předkladatele projektu - ředitel školy. Ten bude konat následující činnosti :
- manažerské řízení organizačních, administrativních a odborných činností
- vedení projektového týmu
- koordinace klíčových aktivit
- organizace veřejného propagování projektu
- organizování publicity projektu
- koordinace spolupráce s partnerem projektu
- řízení administrace projektu
- tvorba monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy
- sledování ekonomického vývoje projektu
- provádění hodnocení průběhu a výsledků projektu
- vytváření příznivé a tvůrčí atmosféry v projektovém týmu
Převažující náplní práce bude řízení a koordinace organizačních, administrativních a odborných činností tak, aby
byly splněny cíle projektu. Z tohoto pohledu bude činnost zasahovat do všech klíčových i ostatních aktivit.
Předpokládá se, že kromě osobních nákladů, nákladů na kancelář projektu a cestovní náhrady se k pozici
nebudou vztahovat žádné další náklady.
Název pozice

Ekonom projektu
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Název subjektu

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

Forma

DPČ

Úvazek

720,00 hodin

Sazba

200,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

144000

Popis úvazku

Uvedená výše úvazku je hodnota za celou dobu trvání projektu.
Této výši celkového úvazku odpovídá hodnota měsíčního úvazku 24 hodin.

Pracovní náplň
Na této pozici bude působit vedoucí ekonomiky a provozu předkládající školy, který bude :
- ekonomicky řídit projekt
- koordinovat, řídit a kontrolovat činnost pracovnic, které bodou zabezpečovat projekt ekonomicky a provozně
- zabezpečovat provozní záležitosti, související s realizací projektu
- administrovat ekonomickou část projektu
- spolupracovat na tvorbě monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy
Tato pozice nebude vyžadovat zvláštních nákladů.
Název pozice

Administrátor projektu

Název subjektu

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

Forma

DPČ

Úvazek

570,00 hodin

Sazba

150,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

85500

Popis úvazku

Uvedená výše úvazku je hodnota za celou dobu trvání projektu.
Této výši celkového úvazku odpovídá hodnota měsíčního úvazku 19 hodin.

Pracovní náplň
Tuto pozici bude zastávat pracovnice sekretariátu ředitele předkládající školy, která bude :
- vést administrativní agendu projektu
- zabezpečovat administrativní činnosti, související s realizací projektu
- spolupodílet se na zpracování materiálů, monitorujících průběh realizace
projektu
- pořizovat, rozpracovávat a archivovat zápisy z jednání projektového týmu
- organizačně koordinovat administrativní činnosti projektu
- spolupracovat při vypracovávání monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy
- archivovat dokumentaci projektu
Administrátor je pověřen sledováním plnění indikátorů v průběhu realizace projektu (prezenční listiny, evidence
účastníků kurzů, evidence vydaných certifikátů, archivace dokumentů
atd.
Tato pozice nebude vyžadovat zvláštních nákladů.
Název pozice

Účetní

Název subjektu

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

Forma

DPČ

Úvazek

96,00 hodin

Sazba

120,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

11520

Popis úvazku

Uvedená výše úvazku je hodnota za celou dobu trvání projektu.
Této výši celkového úvazku odpovídá hodnota měsíčního úvazku 3,2 hodin.
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Pracovní náplň
Tuto pozici bude vykonávat pracovnice předkladatele projektu, která je u něho v této funkci profesně angažována
a bude :
- provádět účetní agendu (fakturace, evidence provozních nákladů atd.)
Tato pozice nebude mít žádné zvláštní výdaje.
Název pozice

Mzdový účetní

Název subjektu

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

Forma

DPČ

Úvazek

192,00 hodin

Sazba

120,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

23040

Popis úvazku

Uvedená výše úvazku je hodnota za celou dobu trvání projektu.
Této výši celkového úvazku odpovídá hodnota měsíčního úvazku 6,4 hodin.

Pracovní náplň
Tuto pozici bude zastávat pracovnice předkladatele projektu, která je u něho v této funkci profesně angažována a
bude :
- provádět agendu účetnictví mezd
Tato pozice nabude mít žádné zvláštní výdaje.
Název pozice

Hospodářka

Název subjektu

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

Forma

DPČ

Úvazek

96,00 hodin

Sazba

120,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

11520

Popis úvazku

Uvedená výše úvazku je hodnota za celou dobu trvání projektu.
Této výši celkového úvazku odpovídá hodnota měsíčního úvazku 3,2 hodin.

Pracovní náplň
V této pozici bude pracovat pracovnice předkladatele projektu, která je u něho v této pozici profesně angažována
a bude :
- provádět účetní agendu (evidence provozních nákladů)
- provádět činnost pokladní (při vyplácení cestovních náhrad pracovníkům cílové
skupiny)
Pozice nebude mít nároky na zvláštní náklady.
Odborné pozice:
Název pozice

Metodik projektu - zástupce partnera

Název subjektu

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Forma

DPČ

Úvazek

720,00 hodin

Sazba

200,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

144000

Popis úvazku

Uvedená výše úvazku je hodnota za celou dobu trvání projektu.
Této výši celkového úvazku odpovídá hodnota měsíčního úvazku 24 hodin.
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Pracovní náplň
Pozice je důležitá jak ve vztahu k cílům projektu, tak skutečností, že ji bude zastávat pracovník partnera projektu.
Bude u ní převažovat metodická činnost, důležitá pro všechny klíčové aktivity. Tvorba vzdělávacích programů,
jejich pilotní ověřování a vytváření učebních textů zakončené vydáním odborné publikace - to vše předpokládá
kvalitní metodickou práci. Metodik bude spolupracovat velmi úzce především s vedoucím pedagogem projektu a
jednotlivými pedagogy projektu. Bude se především zabývat :
- vytvářením a aplikováním metodiky tvorby vzdělávacích programů
- metodickým zabezpečením pilotních vzdělávacích kurzů
- spoluprací s pedagogy na metodickém zajištění vytvářených učebních textů s
vyústěním do vydání odborné publikace
- zajištěním organického včlenění platných právních a technických předpisů do
vytvářených vzdělávacích programů a učebních textů
- koordinací aktivit projektu s předkladatelem
Žádné zvláštní výdaje k pozici nebudou vázány.
Název pozice

Vedoucí pedagog projektu

Název subjektu

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

Forma

DPČ

Úvazek

960,00 hodin

Sazba

200,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

192000

Popis úvazku

Uvedená výše úvazku je hodnota za celou dobu trvání projektu.
Této výši celkového úvazku odpovídá hodnota měsíčního úvazku 32 hodin.

Pracovní náplň
Tuto pozici zastává velmi zkušený pracovník předkladatele projektu, který bude konat tyto činnosti:
- studovat materiály
- organizovat činnost odborných pedagogických pracovníků
- řídit vypracování kurikulárních materiálů
- řídit práce při vytváření vzdělávacích programů a učebních textů
- řídit a organizovat činnosti spojené s konáním pilotních vzdělávacích kurzů
- koordinovat zapracování připomínek do vzděláv. programů
- řídit a koordinovat práce při tvorbě učebních textů
- spolupracovat s metodikem - zástupcem partnera
- řídit přípravu materiálů pro vydání odborné publikace
- vyučovat v pilotních vzdělávacích kurzech
- vytvořit a vyhodnocovat závěrečné testy pilot. vzděláv. kurzů
- vytvořit a vyhodnocovat dotazníky pro získání poznatků od absolventů
vzdělávacích kurzů
Pro zajištění výše uvedených činností bude třeba v rámci projektu pořídit pro tuto pozici notebook, dataprojektor
a potřebné legislativní normy a technické předpisy, týkající se dané problematiky.
Název pozice

Pedagog projektu

Název subjektu

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

Forma

DPČ

Úvazek

2 160,00 hodin

Sazba

160,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

345600
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Popis úvazku

Uvedená výše úvazku je hodnota za celou dobu trvání projektu pro 3 pedagogické
pracovníky.
Této výši celkového úvazku odpovídá hodnota měsíčního úvazku pro jednoho
pracovníka 24 hodin.

Pracovní náplň
V této pozici budou v rámci projektu pracovat 3 pedagogičtí pracovníci předkladatele projektu, kteří budou :
- shromažďovat, studovat a provádět obsahový rozbor materiálů, potřebných pro
tvorbu kurikula, vzdělávacích programů a učebních textů
- vytvářet kurikula, vzdělávací programy a učební texty
- zapracovávat připomínky do vzdělávacích programů a učebních textů
- spolupracovat s vedoucím pedagogem projektu a metodikem při zpracování
odborné publikace
- učit v pilotních vzdělávacích kurzech
- vyhodnocovat výsledky pilotních vzdělávacích kurzů
Pro zajištění výše uvedených činností bude třeba pořídit v rámci projektu pro každého ze tří pedagogů projektu
jeden notebook.
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IX. Rozpočet projektu
Kód Název nákladu
01

OSOBNÍ NÁKLADY

01.01

Platy, odměny z dohod a
pojistné

Jednotka

Počet
kusů

Cena kusu Náklad celkem

01.01.0 Výdaje na odborné
1
zaměstnance, v tom
01.01.0 Platy
1.01

os. * měs.
(hod.)

01.01.0 Odměny z dohod (DPČ)
1.02

os. * měs.
(hod.)

0,00

0,00

%

1 323 786,00

51,45

987 900,00

38,40

681 600,00

26,49

0,00

0,00

681 600,00

26,49

01.01.0 Metodik projektu - zástupce
1.02.01 partnera

hod.

720,00

200,00

144 000,00

5,60

01.01.0 Vedoucí pedagog projektu
1.02.02

hod.

960,00

200,00

192 000,00

7,46

01.01.0 Pedagog projektu
1.02.03

hod.

2 160,00

160,00

345 600,00

13,43

os. * měs.
(hod.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

306 300,00

11,91

0,00

0,00

306 300,00

11,91

01.01.0 Odměny z dohod (DPP)
1.03
01.01.0 Autorské honoráře
1.04
01.01.0 Výdaje na administrativní
2
zaměstnance, v tom
01.01.0 Platy
2.01

os. * měs.
(hod.)

01.01.0 Odměny z dohod (DPČ)
2.02

os. * měs.
(hod.)

01.01.0 Hlavní manažer projektu
2.02.01

hod.

960,00

230,00

220 800,00

8,58

01.01.0 Administrátor projektu
2.02.02

hod.

570,00

150,00

85 500,00

3,32

os. * měs.
(hod.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.0 Odměny z dohod (DPP)
2.03
01.01.0 Autorské honoráře
2.04

0,00

0,00

01.02

Sociální pojištění

1,00

246 975,00

246 975,00

9,60

01.03

Zdravotní pojištění

1,00

88 911,00

88 911,00

3,46

01.04

FKSP

0,00

0,00

0,00

0,00

01.05

Jiné povinné výdaje (Zákonné
pojištění zaměstnanců)

0,00

0,00

0,00

0,00

02

SLUŽEBNÍ CESTY
ZAHRANIČNÍ

0,00

0,00

02.01

Cestovné (vč. provozu
služebního auta)

02.02

cesta

0,00

0,00

0,00

0,00

Ubytování

osoba*den

0,00

0,00

0,00

0,00

02.03

Stravné

osoba*den

0,00

0,00

0,00

0,00

02.04

Ostatní

0,00

0,00

0,00

0,00

03

ZAŘÍZENÍ

145 000,00

5,64

03.01

Nehmotný majetek do 60 tis.
Kč

25 000,00

0,97
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03.01.0 Software
1
03.01.0 Ostatní
2
03.02

kus

2,00

12 500,00

25 000,00

0,97

ks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobý nehmotný
majetek

03.02.0 Software
1

kus

03.02.0 Ostatní
2
03.03

Drobný hmotný majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

4,66

kus

03.03.0 Dataprojektor
1

kus

1,00

20 000,00

20 000,00

0,78

03.03.0 Notebook
2

kus

5,00

20 000,00

100 000,00

3,89

03.04

Použitý drobný hmotný
majetek

kus

0,00

0,00

0,00

0,00

03.05

Nájem zařízení, leasing

0,00

0,00

0,00

0,00

03.06

Odpisy

měsíc

0,00

0,00

0,00

0,00

03.07

Výdaje na opravy a údržbu

měsíc

0,00

0,00

0,00

0,00

03.08

Křížové financování

0,00

0,00

03.08.0 Investiční část
1

0,00

0,00

0,00

0,00

03.08.0 Neinvestiční část
2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

7,77

04

MÍSTNÍ KANCELÁŘ

05

NÁKUP SLUŽEB

05.01

Publikace/školící
materiály/manuály

05.02

Odborné služby/Studie a
výzkum

05.03

dokument

20,00

1 000,00

20 000,00

0,78

služba

300,00

600,00

180 000,00

7,00

Výdaje na konference/kurzy

konference

0,00

0,00

0,00

0,00

05.04

Podpora účastníků (stravné,
ubytování?)

osoba

0,00

0,00

0,00

0,00

05.05

Jiné výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

06

STAVEBNÍ ÚPRAVY

0,00

0,00

06.01

Drobné stavební úpravy

06.02

úprava

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavební úpravy v rámci
křížového financování

0,00

0,00

0,00

0,00

06.03

Odpisy

0,00

0,00

0,00

0,00

07

PŘÍMA PODPORA

511 500,00

19,88

07.01

Mzdové příspěvky

osoba

0,00

0,00

07.02

Cestovné, ubytování a stravné

osoba

511 500,00

19,88

0,00

0,00

07.02.0 Cestovné
1

osoba

150,00

1 000,00

150 000,00

5,83

07.02.0 Ubytování
2

osoba

30,00

8 800,00

264 000,00

10,26

07.02.0 Stravné
3

osoba

150,00

650,00

97 500,00

3,79

07.03

osoba

0,00

0,00

0,00

0,00

Doprovodné aktivity
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08

NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ
PŘÍMO ZE
SMLOUVY/ROZHODNUTÍ

08.01

Audit

08.02

Ostatní

09

audit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
CELKEM

2 180 286,00

84,75

09.01

Přímé výdaje bez křížového
financování

2 180 286,00

84,75

10

NEPŘÍMÉ VÝDAJE

392 451,48

18,00

11

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ
VÝDAJE

2 572 737,48

100,00

11.01

Celkové způsobilé výdaje
investiční

0,00

0,00

11.02

Celkové způsobilé výdaje
neinvestiční

2 572 737,48

100,00

12

CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ
VÝDAJE

0,00

0,00

12.01

Celkové nezpůsobilé výdaje
investiční

0,00

0,00

0,00

0,00

12.02

Celkové nezpůsobilé výdaje
neinvestiční

0,00

0,00

0,00

0,00

13

CELKOVÉ VÝDAJE
PROJEKTU

2 572 737,48

100,00

13.01

Celkem investiční výdaje

0,00

0,00

13.02

Celkem neinvestiční výdaje

2 572 737,48

100,00

14

PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM

0,00

0,00

14.01

Příjmy projektu připadající na
způsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

14.02

Příjmy projektu připadající na
nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

15

ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA
NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

0,00

0,00

0,00

0,00

16

KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

0,00

0,00

1,00

392 451,48
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Komentář k rozpočtu
Rozpočet projektu byl sestavován v souladu s Výzvou, Příručkou pro žadatele a dalšími relevantními dokumenty
tak, aby byly dodrženy předepsané proporce rozpočtu - nepřímé náklady jsou 18% přímých nákladů, přímé
náklady činí 84% celkových nákladů rozpočtu. U mzdových nákladů jsou hodinové sazby u všech pozic v
rozmezí, stanoveném příslušným doporučením.
Rekapitulace položek :
Přímé náklady
1 323 786,- Kč mzdové náklady včetně odvodů
511 500,- Kč stravné, cestovné a náklady na ubytování účastníků kurzů (stravné 97 500,- Kč + cestovné 150
000,- Kč + ubytov. 264 000,- Kč)
180 000,-Kč vytištění 300 ks odborné publikace + výroba 20 ks CD-ROM
této publikace
120 000,- Kč 5 notebooků, 1 dataprojektor (5 notebooků 100 000,- Kč + 1 dataprojektor 20 000,- Kč)
25 000,- Kč software - v této podobě jsou dodávány technické podmínky pro
oblast silničního stavitelství
20 000,- Kč technická literatura, technické normy, legislativní předpisy pro
oblast silničního stavitelství
------------------------------2 180 286, Kč celkem
Nepřímé náklady
224 351,48 Kč mzdové náklady včetně odvodů
85 000,- Kč náklady na kancelář projektu
40 000,- Kč poplatky za vedení bank. účtů
23 100,- Kč publicita
20 000,- Kč cestovní náhrady
------------------------------392 451,48- Kč celkem
Náklady projektu celkem
-------------------------------------přímé
2 180 286,- Kč
nepřímé
392 451,48- Kč
------------------------------------------celkem
2 572 737,48- Kč
Předkladatel projektu je přesvědčen, že náklady projektu jsou stanoveny objektivně a výše odpovídá rozsahu,
náročnosti a předpokládané kvalitě odvedených činností.

Předpokládané zdroje financování v Kč
Zdroj
Celkové náklady projektu

Procenta nákladů

Náklady
2 572 737,48

100,00

Soukromé spolufinancování

0,00

0,00

Přímé výnosy projektu

0,00

0,00

2 186 826,85

85,00

385 910,63

15,00

Veřejné spolufinancování
z toho ze strukturálních fondů
z toho ze státního rozpočtu

Rozpočet projektu podle aktivit
Aktivita
Stanovení kurikula vzdělávacích programů pro
jednotlivé kategorie pracovníků

Náklady na aktivitu
279 400,00

Procenta
10,86
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Návrh vzdělávacího programu pro kategorii
Pracovníci dělnických profesí

114 400,00

4,45

Návrh vzdělávacího programu pro kategorii
Provozně - techničtí pracovníci

114 400,00

4,45

Návrh vzdělávacího programu pro kategorii
Technicko - hospodářští pracovníci

114 400,00

4,45

Vypracování připomínek návrhů vzdělávacích
programů

28 600,00

1,11

Úprava textů návrhů vzdělávacích programů dle
předložených připomínek

85 600,00

3,33

Pilotní ověření vzdělávacích programů formou
pilotních vzdělávacích kurzů

854 700,00

33,22

Vyhodnocení průběhu jednotlivých pilotních
vzdělávacích kurzů

114 400,00

4,45

Vypracování konečného znění vzdělávacích
programů

171 837,48

6,68

Vypracování učebních textů

457 600,00

17,79

Zpracování a výroba odborné publikace a CDROM

237 200,00

9,22

Rozpočet projektu podle subjektů
Subjekt

Podíl na nákladech

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Střední škola průmyslová strojnická, technická a
Vyšší odborná škola Chrudim

Procenta
0,00

2 572 737,48

100,00

Harmonogram čerpání rozpočtu
Pořadí žádosti o platbu

Datum předložení žádosti o platbu

Předpokládaná požadovaná částka

01

15.01.2011

300 000,00

02

15.04.2011

200 000,00

03

15.07.2011

200 000,00

04

15.10.2011

200 000,00

05

15.01.2012

350 000,00

06

15.04.2012

230 000,00

07

15.07.2012

230 000,00

08

15.10.2012

230 000,00

09

15.01.2013

150 000,00

10

15.04.2013

150 000,00

11

15.06.2013

70 000,00

12

30.06.2013

262 737,48
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X. Horizontální témata
Podpora rovných příležitostí:
Vliv projektu na rovné příležitosti:
Má pozitivní dopad
Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:
Projekt umožňuje ve svých důsledcích zapojení občanů bez ohledu na pohlaví, etnikum či jiné další vnější znaky.
Všechny aktivity, které projekt předpokládá, jsou beze zbytku otevřené všem skupinám občanů bez ohledu na
kritérium jejich výběru (samozřejmě s ohledem na profesní zaměření projektu). Například u klíčových aktivit
projektu lze předpokládat účast žen při stanovování kurikula vzdělávacích programů, vypracování připomínek
programů, absolvování pilotních vzdělávacích kurzů, vyhodnocování a připomínkování jejich průběhu apod.
V cílové skupině především pro kategorie Provozně - techničtí pracovníci a Technicko - hospodářští pracovníci
lze s určitostí očekávat zastoupení žen. Hlavně při organizaci a průběhu pilotních vzdělávacích kurzů těchto
kategorií bude věnována angažmá žen v organizaci silničního hospodářství adekvátní pozornost.

Podpora udržitelného rozvoje:
Vliv projektu na udržitelný rozvoj:
Má pozitivní dopad
Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na udržitelný rozvoj:
Projekt si klade za obecný cíl vzdělávat pracovníky silničního stavitelství a hospodářství všech organizačních
úrovní. I při laickém povědomí o materiálech a technologiích používaných při výstavbě a údržbě silnic je zřejmé,
že vzdělávací programy připravované projektem musí v každém případě obsahovat témata s environmentální
tématikou. Každý z programů se však věnuje této problematice s jiným akcentem. U pracovníků dělnických
profesí jde především o disciplinované dodržování technologických zásad a postupů a předpisové nakládání s
odpady či jiným materiálem, který je zbytkovým produktem jejich činnosti. U provozně - technických pracovníků
se jedná více o zajištění takových podmínek aplikace používaných látek (vhodná doba použití, správné seřízení
strojů a mechanizačních prostředků atd.), aby nemohlo dojít např. k předávkování. Technicko - administrativní
pracovníci by tuto problematiku měli nahlížet z pohledu účelného plánování použití materiálů a látek, a to jak z
hlediska jejich množství, tak technologického použití.
Jde tedy především o oblast ekologie a ochrany životního prostředí v kontextu činnosti podniku silničního
hospodářství. Této oblasti se projekt bude věnovat průřezově, nejvíce pak v klíčových aktivitách "návrh
vzdělávacích programů" pro příslušné kategorie pracovníků a při pilotních vzdělávacích kurzech, kde bude daná
problematika předmětem výuky.
Pozitivním prvkem udržitelnosti je také předpokládané využití vytvořené odborné publikace pro další vzdělávání
pracovníků silničního stavitelství a hospodářství i po skončení trvání projektu.

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 16.07.2010 09:35 Unikátní klíč: 1izeAPØØØ1
vytisknuto dne: 16.07.2010

Strana 36 z 50

Finální verze žádosti (VK-IP)

XI. Kategorizace pomoci
Název prioritního téma:

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné
přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a
odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování
dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní
ekonomiku

Číslo prioritního téma:

72

Prostředky z EU v Kč:

2 186 826,85

Název typu území:

Město

Číslo typu území:

01

Název hospodářské činnosti:

Vzdělávání

Číslo hospodářské činnosti:

18
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XII. Monitorovací indikátory
Komentář:
Název indikátoru:

Počet nově vytvoř./inov. produktů s komponentou ŽP

Měrná jednotka:

produkt

Plánovaná hodnota:

0,00

Datum plánované hodnoty:

30.06.2013

Komentář:

Předkladatelé projektu nepředpokládají vytvoření produktu s komponentou
ŽP.

Název indikátoru:

Počet nově vytvoř/inov. produktů s komponentou ICT

Měrná jednotka:

produkt

Plánovaná hodnota:

0,00

Datum plánované hodnoty:

30.06.2013

Komentář:

Předkladatelé projektu nepředpokládají vytvoření produktu s komponentou
ICT.

Název indikátoru:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Měrná jednotka:

produkt

Plánovaná hodnota:

4,00

Datum plánované hodnoty:

31.05.2013

Komentář:

V tomto indikátoru máme na mysli nově vytvořenými produkty:
1. Jednotlivé vzdělávací programy pro tyto kategorie pracovníků:
a) pracovníci dělnických profesí
b) provozně-techničtí pracovníci
c) technicko-hospodářští pracovníci
Tyto programy budou sloužit pro další vzdělávání pracovníků silničního
stavitelství a hospodářství i žáků školy v počátečním vzdělávání.
2. Odbornou publikaci - učebnici, obsahující témata týkající se všech tří
výše uvedených vzdělávacích programů. Bude sloužit k vlastnímu
vzdělávání v kurzech, vzdělávání ve vyučovacích hodinách v počátečním
vzdělávání a bude možné ji použít jako odbornou literaturu pro řešení
konkrétní problematiky silničního stavitelství a hospodářství.
Publikace bude vydána v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD ROM.
Naplnění indikátoru bude reprezentováno vydáním vzdělávacích programů
a odborné publikace. Indikátor bude doložen fyzickou existencí
vzdělávacích programů a odborné publikace.
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Název indikátoru:

Počet podpořených osob - muži

Měrná jednotka:

muži

Plánovaná hodnota:

135,00

Datum plánované hodnoty:

31.03.2013

Komentář:

V tomto indikátoru budeme vykazovat počet úspěšných absolventů - mužů
pilotních vzdělávacích kurzů pracovníků olasti silničního hospodářství a
stavitelství v těchto kategoriích:
- pracovníci dělnických profesí
- provozně-techničtí pracovníci
- technicko-hospodářští pracovníci
Naplňování indikátoru budeme sledovat evidencí docházky účastníků
kurzů v třídních knihách jednotlivých kurzů a dokládat vydanými certifikáty
o absolvování kurzu.

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - ženy

Měrná jednotka:

ženy

Plánovaná hodnota:

15,00

Datum plánované hodnoty:

31.03.2013

Komentář:

V tomto indikátoru budeme vykazovat počet zúčastněných - žen pracovnic
oblasti silničního hospodářství a stavitelství v pilotních vzdělávacích
kurzech v těchto kategoriích:
- pracovníci dělnických profesí
- provozně-techničtí pracovníci
- technicko-hospodářští pracovníci
Naplňování indikátoru budeme sledovat evidencí docházky účastníků
kurzů v třídních knihách jednotlivých kurzů.

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - muži

Měrná jednotka:

Počet osob

Plánovaná hodnota:

135,00

Datum plánované hodnoty:

31.03.2013

Komentář:

V tomto indikátoru budeme vykazovat počet úspěšných absolventů - mužů
pilotních vzdělávacích kurzů pracovníků oblasti silničního hospodářství a
stavitelství v těchto kategoriích:
- pracovníci dělnických profesí
- provozně-techničtí pracovníci
- technicko-hospodářští pracovníci
Naplňování indikátoru budeme sledovat evidencí docházky účastníků
kurzů v třídních knihách jednotlivých kurzů a dokládat vydanými certifikáty
o absolvování kurzu.
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Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - ženy

Měrná jednotka:

Počet osob

Plánovaná hodnota:

15,00

Datum plánované hodnoty:

31.03.2013

Komentář:

V tomto indikátoru budeme vykazovat počet úspěšných absolventů - žen
pilotních vzdělávacích kurzů pracovníků oblasti silničního hospodářství a
stavitelství v těchto kategoriích:
- pracovníci dělnických profesí
- provozně-techničtí pracovníci
- technicko-hospodářští pracovníci
Naplňování indikátoru budeme sledovat evidencí docházky účastníků
kurzů v třídních knihách jednotlivých kurzů a dokládat vydanými certifikáty
o absolvování kurzu.
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XIII. Výběrová řízení
Pořadové číslo VŘ:

001

Název VŘ:

Výroba odborných publikací

Vyhlašovatel VŘ:

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší
odborná škola Chrudim

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Postup při VŘ:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

144 000,00

Nasmlouvaná částka:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

15.01.2012

Popis:
Předkladatel projektu předpokládá realizaci výběrového řízení v souladu s platnými předpisy. Výběrové řízení se
bude týkat položky 05.02. Rozpočtu projektu. Jedná se o výběr firmy, která vyrobí 300 ks tištěného provedení
odborné publikace a 20 ks CD - ROM nosičů s elektronickou podobou této odborné publikace (rozpočtovaná
cena činí 144 000,- Kč bez DPH, tedy 180 000,- Kč s DPH) .
Pořadové číslo VŘ:

002

Název VŘ:

Nákup PC techniky

Vyhlašovatel VŘ:

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší
odborná škola Chrudim

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Postup při VŘ:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

100 000,00

Nasmlouvaná částka:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.02.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

15.03.2011

Popis:
Předkladatel projektu předpokládá realizaci výběrového řízení v souladu s platnými předpisy. Výběrové řízení se
bude týkat položky 03.03. Rozpočtu projektu. Jedná se o výběr dodavatele 5 ks notebooků a 1 ks dataprojektoru
(cena této uvedené PC techniky činí 100 000,- Kč bez DPH, tedy 120 000,- Kč s DPH).
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XIV. Publicita
Způsob zajištění publicity:

Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Na základě zkušeností předkladatele projektu z předchozího realizovaného projektu je plánováno, že v průběhu
realizace projektu budou vypracovány tiskové zprávy, jež budou průběžně informovat o výsledcích projektu.
Zároveň budou obsahovat podstatné informace, na základě kterých budou moci redaktoři a reportéři médií o
projektu informovat širokou veřejnost.

Způsob zajištění publicity:

Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9.
květen

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Vlajka bude vyvěšena dne 9. května ve všech letech, ve kterých bude projekt probíhat.

Způsob zajištění publicity:

Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Předkládající škola i partner projektu souhlasí s tím, aby byli uvedeni v seznamu příjemců finanční pomoci z
fondu EU.

Způsob zajištění publicity:

Jiné formy zajištění publicity projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Projekt předpokládá informování o průběhu a výsledcích projektu také po samostatných liniích předkladatele - SŠ
PST a partnera projektu SÚS Pk. Především informace do zaměstnavatelské sféry zprostředkované SÚS Pk,
budou mít velký dosah. O této skutečnosti jsme se přesvědčili při realizaci předchozího projektu OP RLZ.

Způsob zajištění publicity:

Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Budou vytvořeny www stránky projektu, které budou umístěny na www stránkách předkládající školy.

Způsob zajištění publicity:

Viditelné umístění trvalé informační desky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Ve vstupním vestibulu předkládající školy se předpokládá umístění informační desky, na níž je informace o
financování projektu z fondu EU.
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Způsob zajištění publicity:

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Všechny dokumenty projektu budou obsahovat informaci o jeho spolufinancování z fondu EU.

Způsob zajištění publicity:

Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Vzniklé vzdělávací materiály budou obsahovat informaci, že projekt je financován z prostředků ESF a státního
rozpočtu České republiky.
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XV. Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem
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XVI. Čestné prohlášení
Jako statutární zástupce subjektu žadatele / partnera prohlašuji:
1.

že jsem vázán celým obsahem žádosti;

2.

všechny informace v předložené žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné;

3.

na úhradu způsobilých výdajů projektu nečerpám prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních
programů či programů územních samospráv, s výjimkou příspěvku státního rozpočtu, krajů a obcí, které
přímo souvisejí se spolufinancováním projektu;

4.

že jsem nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení své způsobilosti k realizaci projektu;

5.

souhlasím s uchováním dat této žádosti v monitorovacím systému, s uveřejněním této žádosti na webových
stránkách určených MŠMT a s dalším využitím této žádosti MŠMT pro účely publicity a informovanosti,
zpracování analýz implementace programu a jako příklad dobré praxe;

6.

souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu, tam kde je to vhodné, v případě, že tento projekt
bude z programu podpořen;

7.

souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím MŠMT v žádosti za účelem realizace
projektu. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však do 31.12.2020.

8.

subjekt, jehož jsem statutárním zástupcem, má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (platí
pouze v případě finanční spoluúčasti)

Žadatel
Název subjektu

Střední škola průmyslová
strojnická, technická a Vyšší
odborná škola Chrudim

Statutární zástupce

Mihulka František

Datum

Místo

Podpis, razítko
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Partner
Název subjektu

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Statutární zástupce
Datum

Místo

Podpis, razítko

XVII. Přílohy projektu
Název přílohy:

Doklad o právní subjektivitě

Číslo přílohy:

1

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

12

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

MIHULKA.FRANTISEK@SSPST-CHRUDIM.CZ

Příloha:

Titulní list příloha č.1.doc

Popis:
Název přílohy:

Prohlášení o partnerství

Číslo přílohy:

2

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

2

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

MIHULKA.FRANTISEK@SSPST-CHRUDIM.CZ

Příloha:

Prohlášení o partnerství příloha č.2.doc

Popis:
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Název přílohy:

Čestné prohlášení žadatele

Číslo přílohy:

3

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

3

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

MIHULKA.FRANTISEK@SSPST-CHRUDIM.CZ

Příloha:

Čestné prohlášení žadatele příloha č.3.doc

Popis:
Název přílohy:

Čestné prohlášení partnera/partnerů

Číslo přílohy:

4

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

3

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

MIHULKA.FRANTISEK@SSPST-CHRUDIM.CZ

Příloha:

Čestné prohlášení partnera příoloha č.4.doc

Popis:
Název přílohy:

Analýza potřebnosti realizace projektu s ohledem na cílové skupiny

Číslo přílohy:

5

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

8

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

MIHULKA.FRANTISEK@SSPST-CHRUDIM.CZ

Příloha:

analýza vzdělávání příloha č.5.doc

Popis:
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Název přílohy:

Stanovisko odboru plnícího zřizovatelskou funkci

Číslo přílohy:

6

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

3

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

MIHULKA.FRANTISEK@SSPST-CHRUDIM.CZ

Příloha:

Stanovisko zřizovatele příloha č.6.doc

Popis:
Název přílohy:

Stanovisko odboru plnícího zřizovatelskou funkci k partnerské účasti organizace v GP

Číslo přílohy:

7

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

3

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

MIHULKA.FRANTISEK@SSPST-CHRUDIM.CZ

Příloha:

Stanovisko zřizovatele partnera příloha č.7.doc

Popis:
Název přílohy:

Čestné prohlášení o níže uvedených skutečnostech

Číslo přílohy:

8

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

4

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

MIHULKA.FRANTISEK@SSPST-CHRUDIM.CZ

Příloha:

Čestné prohlášení příloha č.8.doc

Popis:
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Název přílohy:

Potvrzení o zařazení projektu do příslušného IPRM

Číslo přílohy:

9

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

MIHULKA.FRANTISEK@SSPST-CHRUDIM.CZ

Příloha:

Titulní list příloha č.9.doc

Popis:
Název přílohy:

Rozdělení rozpočtu mezi žadatele a partnery

Číslo přílohy:

10

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

MIHULKA.FRANTISEK@SSPST-CHRUDIM.CZ

Příloha:

Titulní list příloha č.10.doc

Popis:
Název přílohy:

Čestné prohlášení lektora (příloha je relev. pouze v případě,že jsou aktivity projektu
zaměř. pouze na vzděl. lektorů tj.aktivita 1a5 dle přílohy č.1)

Číslo přílohy:

11

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

MIHULKA.FRANTISEK@SSPST-CHRUDIM.CZ

Příloha:

Titulní list příloha č.11.doc

Popis:
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Finální verze žádosti (VK-IP)
Název přílohy:

Další nepovinné přílohy žadatele

Číslo přílohy:

12

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

MIHULKA.FRANTISEK@SSPST-CHRUDIM.CZ

Příloha:

Titulní list příloha č.12.doc

Popis:
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Finální verze žádosti (VK-IP)
Unikátní kód žádosti (hash):

1izeAPØØØ1

NEOTVÍRAT
Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy:

02

Název výzvy:

Pardubický kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory
3.2

Číslo prioritní osy:

7.3

Název prioritní osy:

Další vzdělávání

Číslo oblasti podpory:

7.3.2

Název oblasti podpory:

Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu:

Vzdělávání pracovníků silničního hospodářství a
stavitelství

Název žadatele:

Střední škola průmyslová strojnická, technická a
Vyšší odborná škola Chrudim

Adresa žadatele:

Čáslavská,
537 01, Chrudim
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