
Příprava projektu



Základní východiska
� Nutnost pečlivé přípravy
� Zpracování projektového záměru (abstraktu 

projektu)
� Neustálé konzultace s administrátorem 

dotace (i to se hodnotí při hodnocení
projektu)

� Kvalitní příprava ulehčí hodně práce při 
realizaci projektu (předcházení případným 
problémům)

� Audit dotačních možností (26 operačních 
programů – www.strukturalni-fondy.cz)

� Specifika jednotlivých operačních programů





Příprava projektu

Základní dokumenty:
- Výběr a prostudování konkrétního 

programu

- Doplňující dokumentace ke každému 
programu



Struktura dokumentů
operační program 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost-verze-z-1-10-2007



Struktura dokumentů – prováděcí dokument operačního programu
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/provadeci-dokument-op-vk-verze-k-5-2-2010



Základní dokumenty:
� Text konkrétní výzvy týkající se dané

prioritní osy (respektive oblasti 
podpory)

V OP VK –
1. počáteční vzdělávání, 
2. terciární vzdělávání a věda a 

výzkum, 
3. další vzdělávání, 
4. technická pomoc 

Příprava projektu



Příprava projektu

� Výzva (určuje termín, kdy je nutno 
projekt odevzdat se všemi 
náležitostmi, zpravidla 45 dní)

� Nedodržení
termínů/pokladů/náležitostí –
zpravidla vyřazení projektu

� Variantou je možnost kontinuální
výzvy (OP CZ-P)



Příprava projektu
Výše dotace



Příprava projektu

Definice záměru
Definice záměru by měla obsahovat odpovědi 

na otázky:
� Proč je nutné projekt realizovat?
� Pro koho je projekt určen?
� Čeho chcete v projektu dosáhnout?
� Jakým způsobem chcete dosáhnout cílů

projektu?
� Jaké aktivity chcete v projektu realizovat?
� Kdo bude plánované aktivity realizovat?

Již ve fáze zpracovávání záměru projektu je víc než vhodné konzultovat své představy s 
projektovými manažery poskytovatele (Regionální rady, ministerstva, kraje, atd.)



Příprava výzkumného projektu 
(osnova)

� celkem 3-4 strany (1500 – 2000 slov)



1) název projektu (max 15 slov)

� Stručně a jasně vystihuje podstatu 
projektu

� Musí z něj být zřejmé, o co jde



2) abstrakt projektu (max 6 řádků)

� Stručný výtah projektu sloužící k 
orientaci

- Nastínění problému
- Použité metody výzkumu
- Předpokládané výsledky výzkumu
- Může obsahovat i citace 

(nejvýznamnější)



3) klíčová slova (max 5 slov)

� Jasné a přehledné vymezení tématu 
výzkumu – jak tematicky, tak 
regionálně, tak metodicky



4) cíle projektu

� 1 hlavní cíl
� 2 dílčí cíle

� Co chcete řešením projektu 
dosáhnout



4) hypotézy

� Předpokládaná skutečnost, kterou 
ve výzkumu potvrdíme nebo 
vyvrátíme (výchozí předpoklad k 
ověření)

� Hypotéza rozpracovává domněnku

� 1 hlavní hypotéza
� 2 dílčí hypotézy



5) rešerše tematické odborné 
literatury
� Knihovny
� Elektronické zdroje (databáze)
� Web (scholar.google / books.google)

� 1) shromážděte si podklady, prostudujte je, dělejte si 
poznámky – vyhledávejte to podstatné k problému 
(terminologie, metodika)

� 2) jasně si definujte výzkumný problém/téma 
(zamezíte dalšímu a dalšímu rozšiřování tématu), 
hierarchicky si vymezte podtémata

� 3) dbejte na logickou posloupnost
� 4) pokuste se pochopit podstatu problému (širší 

souvislosti problému)
� NEKOPÍRUJTE CIZÍ TEXTY, VYBERTE Z NICH TO 

PODSTATNÉ – CITUJTE ZDROJE



6) společenská relevance

� zdůvodnění aktuálnosti a potřebnosti 
řešení

� max 0,5 strany



7) metodika výzkumu

� max 0,5 strany



8) popis jednotlivých aktivit 
projektu

� 6 aktivit – ke každé max 6 řádků



9) harmonogram projektu



10) předpokládané výsledky

� možný aplikační přínos pro praxi 
(max 6 řádků)



11) přehled tematické odborné 
literatury

� max 20 položek dle citační normy



12) projektový tým

� rozdělení kompetencí (odborných, 
manažerských)

� CV (max 5 řádků)



Příprava projektu

Management projektu

Odborné zabezpečení

veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu 
všech procesů, organizačních jednotek a veškerých 
lidských zdrojů. Ve týmu by se měly vyskytnout 
hlavně osoby, v jejichž kompetenci bude např. řízení
projektu, realizace výběrových řízení, účtování
projektu, právní záležitosti, technické zabezpečení, 
kontrolní a dozorová činnost, publicita apod. 



13) rozpočet projektu
� osobní náklady (každý řešitel bude zaměstnán na 0,3 

úvazku s průměrným platem v ČR k únoru 2011); 
položky: 1) hrubá mzda; 2) sociální a zdravotní 
pojištění (36 % hrubé mzdy); 3) sociální fond (2 
% hrubé mzdy); 4) součet 1-3

� cestovní náklady (cestovné, ubytování)

� nákup odborné literatury (20 položek včetně cen)

� realizace výzkumu

� nákup přístrojového vybavení (PC, licence softwaru)



Příprava projektu – aplikace na webu – Benefit+ - www.eu-zadost.cz






























