Informativní zpráva o naplňování opatření KRP SRLZ JMK 2014-2015
za období leden – prosinec 2014
V rámci vyhodnocení naplňování KRP SRLZ JMK 2014 – 2015 za období leden – prosinec 2014 byly
identifikovány níže uvedené činnosti naplňující definované klíčové aktivity. Přehled je zpracován do
tabulek tak, že v rámci jednotlivých priorit jsou vypsány dané klíčové aktivity a popsána jejich
realizace. Současně jsou uvedeny náklady, které byly vynaloženy (pokud byly zjištěny), subjekty, které
aktivity realizují či na nich spolupracují a indikátory opatření (pokud byly zjištěny).

PRIORITA 1 – Adaptabilita a rozvoj lidského kapitálu
Číslo a název opatření

1.1 Celoživotní učení pro všechny a jeho realizace
Cíl opatření
Cílem opatření je usnadnění přístupu ke vzdělávání a lepší konkurenceschopnost na trhu práce.
Klíčové aktivity
I. Finanční a koordinační podpora aktivit realizovaných v oblasti celoživotního učení (formální,
neformální i informální vzdělávání) v souladu s KRP SRLZ JMK a dalšími programovými dokumenty
kraje – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK (spolupráce s Centrem vzdělávání všem Brno-Bosonohy)
II. Podpora dalších nástrojů pro neformální a informální učení s převažujícím zapojením nestátních
neziskových organizací – Asociace nestátních neziskových organizací JMK
III. Rozvíjení výsledků projektu UNIV KRAJE s cílem využití kapacit SŠ pro jejich zapojování jako
poskytovatelů dalšího profesního vzdělávání v kraji – Odbor školství KrÚ JMK, Asociace ředitelů
středních škol – center celoživotního učení JMK
IV. Poskytování informační a metodické pomoci žadatelům ve školách a školských zařízeních o dotace
(např. program EK ERASMUS+ 2014-2020, rozvojové programy EK, apod.) – Odbor školství KrÚ JMK
V. Podpora rozvoje mimořádně nadaných studentů všech typů škol v JMK – JCMM
VI. Podpora nástrojů vedoucích k získání dovedností formou praxí žáků a studentů (včetně
dlouhodobých praxí) u zaměstnavatelů – Krajská hospodářská komora JM, Centrum vzdělávání všem
Brno-Bosonohy
VII. Podpora implementace oblasti změny „Vzdělávání“ v rámci RIS JMK – Odbor regionálního rozvoje
KrÚ JMK (spolupráce s JIC)
VIII. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením
Celoživotní učení pro všechny a jeho realizace – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad I. Aktivita je naplňována prostřednictvím Globálního grantu Jihomoravského kraje v prioritní ose 3
– Další vzdělávání, oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání s názvem „Podpora
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nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (Dále jen GG v OP 3.2). Jihomoravský kraj působí v roli tzv. Zprostředkujícího
subjektu. Řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Cílem GG v OP 3.2 je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce
dalšího vzdělávání, tak usnadnění individuálního přístupu obyvatel Jihomoravského kraje k dalšímu
vzdělávání a zvýšení jejich motivace k celoživotnímu učení.
Činnosti vedoucí k dosažení cíle:


Podpora rozsahu a kvality nabídky v oblasti dalšího vzdělávání



Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním

Finanční prostředky byly alokovány jednotlivým příjemcům podpory v rámci JMK na jejich grantové
projekty prostřednictvím vyhlašovaných výzev, kterých bylo celkem šest. Celkově bylo v rámci těchto
šesti výzev podpořeno 145 grantových projektů v celkové výši 389 594 012,00 Kč. Realizace všech
grantových projektů končí nejpozději 30. 6. 2015.
Centrum vzdělávání všem Brno-Bosonohy (CVV):
Realizace Analýzy šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů v JMK konaných
v letech 2009 až 2013. Šetření bylo zveřejněno v srpnu 2014 na webu JMK. Analýza se zaměřuje na
stav akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů, jež proběhly v roce 2013 na území
Jihomoravského kraje. Tato data jsou následně v rámci možností vložena do kontextu dlouhodobého
vývoje dalšího vzdělávání v tomto kraji od roku 2009. Jako datový materiál bylo využito Šetření
akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2009 až 2013. Při porovnávání dat
z různých let je třeba vzít v úvahu skutečnost, že výzkumný vzorek respondentů nebyl v každém roce
totožný, proto má porovnání dat v rámci vývoje spíše orientační charakter. V rámci šetření byla
oslovena všechna vzdělávací zařízení, jež mají u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
registrovanou alespoň jednu platnou akreditaci a veškeré střední školy, vyšší odborné školy a vysoké
školy, které také ze zákona mohou realizovat rekvalifikační kurzy.
Ad II.


Realizace projektu GG OPVK Společně k dalšímu vzdělávání, realizátor BEVE spols.r.o.; ANNO
JMK zde vystupuje jako partner zajišťující účast NNO v projektu.



Realizace vzdělávacích seminářů v rámci celoživotního učení pro pracovníky NNO legislativa, daňová problematika, účetní problematika, webové stránky, granty a dotace



Účast v Týdnech pro vzdělávání dospělých – propagace vzdělávání dospělých



Příprava pilotního projektu v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže



realizace vzdělávacích aktivit mládežnických organizací – YMCA, Brontosaurus, Junák. ČTU



Pedagogické minimum pro pedagogy volného času- SVČ Ivančice
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Ad III. Realizace národního individuálního projektu MŠMT s názvem „UNIV 2 KRAJE“, jehož
realizátorem byl Národní ústav pro vzdělávání, byla dokončena již v průběhu školního roku
2012/2013. Hlavním cílem projektu byla proměna středních odborných škol v otevřené instituce,
centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení. . Z celkového
počtu 31 středních škol, které projekt realizovaly, se jich podle monitorovací zprávy o
zajištění udržitelnosti projektu UNIV 2 KRAJE cca 83 % i nadále věnuje dalšímu vzdělávání.
Od 01.02.2013 na projekt „UNIV 2 KRAJE“ navázal projekt „UNIV 3“, jehož hlavním cílem je zkvalitnit
systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a modernizací
procesu akreditací. Tento projekt bude pokračovat až do 31.07.2015. V Jihomoravském kraji je do něj
zapojeno 29 středních škol a 8 vzdělávacích institucí. Školy se zapojily do tvorby vzdělávacích
programů, které se v současné době stále dokončují. V kraji jich vznikne téměř 60 pro jednotlivé
profesní kvalifikace. Součástí programů jsou i konkrétní zadání zkoušek dle NSK pro danou profesní
kvalifikaci. Celkem bude v kraji realizováno 47 pilotních ověření kurzů profesních kvalifikací, z nichž
bylo v roce 2014 38 již ukončeno. Mezi pilotážemi převažovaly kvalifikace z oblasti gastronomie,
stavebnictví a zemědělství.
Centrum vzdělávání všem: Prezentace činnosti 16 středisek celoživotního učení středních odborných
škol na veletrhu Gaudeamus 2014. Příprava 15 reportáží o SOŠ a jejich střediscích celoživotního učení
v ČRo Brno. V roce 2014 probíhala příprava průzkumu stavu dalšího vzdělávání v JMK. Průzkum
proběhne v lednu a únoru 2015 mezi vzdělavateli v JMK, včetně středisek CŽU při středních školách.
Ad IV. V průběhu roku 2014 byly zorganizovány celkem 4 semináře zaměřené na přenos informací a
metodické pomoci žadatelům v nově otevřeném programu ERASMUS +. Kromě zástupců škol a
školských zařízení se seminářů zúčastnili také zástupci NNO a studenti VŠ.
Centrum vzdělávání všem: Seminář Studium a práce v zahraničí pro učitele středních škol JMK.
Ad V. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu organizovalo v roce 2014 různé typu
programů na podporu nadaných studentů:


Program podpory nadaných studentů



Podpora SOČ - středoškolské odborné činnost



Další aktivity pro nadané studenty – T-exkurze, program PERUN apod.



Projekt Od studenta k vědci

Jihomoravský kraj v r. 2014 realizoval ve spolupráci s Jihomoravským centrem pro mezinárodní
mobilitu, Moravskoslezským krajem, Žilinským krajem a Trnavským samosprávným krajem projekt
„Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí“. Hlavním
cílem projektu bylo podpořit talentované středoškoláky se zájmem o přírodovědné a technické obory
ve slovensko-českém příhraničí. Díky realizovaným aktivitám, například mezioborové soutěži Ntrophy nebo letním kempům, si středoškoláci vyzkoušeli odbornou práci ve specializovaných
zařízeních a získali větší rozhled o možnostech svého budoucího uplatnění. Projekt cílil také na
pedagogy, kteří na středních školách vyučují. V rámci projektu získali informace o tom, kdo je
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talentovaným žákem, jak talenty rozpoznat a jak s nimi nadále v třídním kolektivu pracovat. Pro
pedagogy byly připraveny rovněž experimentální workshopy, na kterých vybraní lektoři představili
nejnovější trendy a metody výuky přírodovědných a technických oborů. Důraz přitom kladli na
praktické ukázky s přihlédnutím na využití cenově běžně dostupných materiálů, a to z toho důvodu,
aby tyto praktické ukázky byly reálně přenositelné do praxe.
Aktivity projektu:


Mezioborové soutěže pro středoškoláky (krajská kola a ústřední kolo soutěže)



Šestidenní vzdělávací kemp pro žáky středních škol se zaměřením na uplatnění na vysoké
škole



Semináře pro pedagogy (inovace v didaktice, identifikace a práce s talentovanými žáky atp.)



Interaktivní vzdělávací workshop pro pedagogy - popularizace vědy mezi žáky SŠ



Sborník - aktuální didaktické přístupy, sdílení tzv. dobré praxe, inovativní metody práce s
nadanými žáky



Konference o pedagogickém vedení nadaných žáků

Ad VI. Seminář Studium a práce v zahraničí pro veřejnost v rámci Týdnů vzdělávání dospělých.
Informační seminář k projektu Stáže pro mladé 2 pro poskytovatele stáží, vedení SŠ a zájemce o
stáže. Informace pro veřejnost o možnostech stáží a praxí – pomocí soc. sítí a webové stránky Chci
praxi.
Ad VIII. Jihomoravský kraj v r. 2014 realizoval projekt „Zvyšování absorpční kapacity území
Jihomoravského kraje“. Hlavním cílem projektu je podpořit subjekty z území Jihomoravského kraje
při přípravě na čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů
v programovém období 2014-2020. V projektu byly připraveny vzdělávací aktivity zaměřené na
informace o operačních programech pro roky 2014-2020, přenos dobré praxe z minulého
programového období, strategické, projektové a finanční řízení, veřejné zakázky, veřejnou podporu a
přípravu modelových projektových žádostí na různá témata. Vzdělávání se mohou účastnit zástupci
obcí, měst, místních akčních skupin, mikroregionů, dobrovolných svazků obcí a neziskových
organizací působících na území Jihomoravského kraje.
Krajský úřad Jihomoravského kraje organizoval řadu informativních seminářů a pracovních jednání na
kterých poskytl aktuální informace o novém programovém období 2014-2020. Na toto jednání byli
pozváni:


Starostové obcí JMK



Tajemníci městských úřadů u obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou
působností



Zástupci místních akčních skupin



Zástupci mikroregionů
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Koordinátoři meziobecní spolupráce

V roce 2014 byl v rámci projektu „Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění strategického
plánování a k podpoře účasti veřejnosti na rozvoji Jihomoravského kraje“ zpracován „Program
rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017“. Významná část plánovaných aktivit a opatření je
realizována prostřednictvím projektů v rámci nového programového období 2014-2020 a hrazena
z prostředků evropských fondů.
V rámci výše zmíněného projektu probíhala v tzv. znevýhodněných územích (definovaných Strategii
rozvoje Jihomoravského kraje 2020: jde o správní obvody obcí s rozšířenou působností – Břeclav,
Bučovice, Hodonín, Ivančice, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Veselí nad Moravou, Znojmo) série
jednání, která byla zaměřena mimo jiné na předávání aktuálních informací o přípravě programového
období - jednotlivých operačních programů a dalších podstatných charakteristik pro období 20142020. V rámci zpracování integrovaných plánů rozvoje znevýhodněných území pro jednotlivé ORP
probíhal sběr karet připravenosti projektů, poradenství a bylo apelována na účastníky jednání –
relevantní zástupce veřejného, neziskového či podnikatelského sektoru – aby zahájili zavčas přípravu
projektových záměrů pro první výzvy nového programového období.
Spolupracující subjekty:
Ad I. Globální grant v OP 3.2 je realizován bez partnerství, příjemci dotace byly školy a školská
zařízení, vysoké školy, vzdělávací instituce, NNO, zaměstnavatelé atd.
CVV: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Ad II. BEVE spol s.r.o., Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje, Masarykova univerzita,
Jihomoravská rada dětí a mládeže, další NNO, příspěvkové organizace kraje.
Ad III. Střední školy v JMK – realizace nabídky celoživotního vzdělávání
Centrum vzdělávání všem: 16 středních odborných škol v Jihomoravském kraji, ČRo Brno.
Ad IV. Dům zahraniční spolupráce, ÚP - Eures, Eurocentrum, Centrum vzdělávání všem.
Ad V. Střední školy v Jihomoravském kraji – jsou v různé míře zapojeny do všech výše uvedených
projektů.
Projekt „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí“:
na projektu se podílel Jihomoravský kraj, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu,
Moravskoslezský kraj, Trnavský samosprávný kraj a Žilinský samosprávný kraj.
Ad VI. Fond dalšího vzdělávání.
Zdroje financování:
Ad I. Globální grant v OP 3.2 je financován z 85 % z prostředků Evropské unie a 15 % z prostředků
státního rozpočtu ČR. Na GG v OP 3.2 bylo schváleno celkem 390 550 107,00 Kč, alokováno na
jednotlivé grantové projekty bylo 389 594 012,00 Kč. V současné době tedy vzhledem k vyčerpání
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téměř 100 % alokace již k vyhlašování výzev nedochází.
CVV: Rozpočet Jihomoravského kraje prostřednictvím Centra vzdělávání všech; Fond dalšího
vzdělávání.
Ad II. Globální granty operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost; rozpočet
Jihomoravského kraje.
Ad III. Rozpočet Jihomoravského kraje prostřednictvím Centra vzdělávání všech; Fond dalšího
vzdělávání.
Ad IV. 15 tis. Kč z rozpočtu Domu zahraniční spolupráce Praha a 5 tis. Kč z rozpočtu Centra vzdělávání
všem.
Aktivity Centra vzdělávání všem: rozpočet Jihomoravského kraje prostřednictvím; Fond dalšího
vzdělávání.
Ad V. PPNS – 3 mil. Kč - JMK
Podpora SOČ – 1 mil. Kč – JMK
Další aktivity pro nadané studenty – 1 mil. Kč – JMK, MŠMT
Projekt Od studenta k vědci – 3 mil Kč – MŠMT (OPVK)
Projekt „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí“:


Celkové náklady: 10 424 634 Kč



Podíl Jihomoravského kraje: 2 027 984 Kč



Zdroje financování:



OP Přeshraniční spolupráce Slovensko – ČR (85 %) 1 723 786 Kč



SR ČR (5 %) 101 399 Kč



Vlastní zdroje JMK (10 %) 202 798 Kč

Ad VI. Rozpočet Jihomoravského kraje prostřednictvím Centra vzdělávání všech; Fond dalšího
vzdělávání.
Ad VIII. Projekt „Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje“:
Celkové náklady: 947 449 Kč
Regionální operační program Jihovýchod: 805 332 Kč
Vlastní zdroje JMK: 142 117 Kč
Jednání s relevantními zástupci z území JMK – informace o novém programovém období: 20 jednání
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Jednání v rámci workshopů Integrovaného plánu rozvoje znevýhodněných území: 18 jednání
Projekt „Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění strategického plánování a k podpoře
účasti veřejnosti na rozvoji Jihomoravského kraje“:
Celkové náklady: 3 893 032,40 Kč
Zdroje financování:
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ: 3 309 077,54 Kč
rozpočet JMK: 583 954,86 Kč
Indikátory opatření:
Ad I. Některé monitorovací indikátory v rámci GG v OP 3.2 MI byly mnohonásobně překročeny, např.
MI Počet podpořených osob je naplněn na 710 %, MI Počet úspěšně podpořených osob je naplněn na
610 %. Prozatím nebyly naplněny MI Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou
ŽP (83,33 %) a s komponentou ICT (39,58 %), nicméně všechny MI (včetně dvou dosud nenaplněných)
jsou zazávazkované v dostatečné výši.
CVV: 1 zpracovaná analýza.
Ad II.
Ad III. 16 podpořených subjektů, cca 500 oslovených účastníků veletrhu Gaudeamus.
Ad IV. Celkem se seminářů zúčastnilo 196 osob, z toho bylo 118 zástupců škol a školských zařízení.
Centrum vzdělávání všem: 19 podpořených pedagogů, 20 podpořených osob z řad veřejnosti.
Ad V. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu:
Program podpory nadaných studentů – 90 studentů.
Podpora v rámci Středoškolské odborné činnosti – 70 prací SOČ.
Další aktivity pro nadané studenty – cca 150 studentů.
Od studenta k vědci – 2400 podpořených žáků a studentů od věku 11 let.
Projekt Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí:
celkový počet podpořených žáků z Jihomoravského kraje činí: 267.
Ad VI. 51 podpořených osob – poskytovatelé stáží, ředitelé škol, zájemci o stáž.
Ad VIII. Počet jednání zaměřených na poskytování informací o novém programovém období 20142020: 38.
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Číslo a název opatření

1.2 Podpora terciárního vzdělávání včetně internacionalizace
Cíl opatření
Cílem opatření je využití stávající sítě vysokých škol s cílem dále rozšiřovat jejich působení na trhu
práce včetně přípravy projektů v oblasti lidských zdrojů. Rovněž je klíčová podpora a rozšíření
struktury kvalitních lidských zdrojů zabezpečujících provoz vysokých škol (veřejných i soukromých).
Klíčové aktivity
I. Podpora komunikace v oblasti využití poznatků z oblasti veřejného i soukromého sektoru ve
studijních plánech vysokých škol – Rada pro rozvoj lidských zdrojů JMK
II. Partnerství JMK a vysokých škol při přípravě a realizaci projektů financovaných ze strukturálních
fondů s cílem podporovat kvalitu lidských zdrojů na VŠ – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
III. Podpora výměnných studijních programů nadaných studentů v rámci spolupracujících region EU –
JCMM
IV. Podpora dalšího rozvoje Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu a jeho aktivit v oblasti
terciárního vzdělávání – Odbor vnějších vztahů KrÚ JMK
V. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením Podpora
terciárního vzdělávání včetně internacionalizace – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad II. Projekt Work-Life Balance: Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00133.
Cílem projektu je zavedení systému rozvoje lidských zdrojů, který směřuje k podpoře slaďování
rodinného a profesního života (dále: WLB) vědeckých pracovníků. Primární roli mají cílové skupiny
zaměstnanců, a to konkrétně vědeckých pracovníků OP VaVpI projektů přírodovědných oborů a
pracovníci rozvoje lidských zdrojů. Zásadní aktivitou je podpora využívání flexibilních forem práce
pro vědce na rodičovské dovolené, která je stěžejní pro splnění dílčího cíle projektu.
Masarykova univerzita – CEITEC – realizovala a administrovala tyto projekty. Aktivity byly realizovány
průběžně:


1.07/2.3/00/20.0182- BBC



1.07/2.3/00/20.0041 –BRAINS



1.07/2.3/00/20.0189- EVOGEN



1.07/2.3/00/20.0042 - INBIOR



1.07/2.4/00/17.0042 - INTERBIONET
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1.07/2.3/00/20.0043 – PLANT GPPS



1.07/2.3/00/30.0009 – POSTDOC I.



1.07/2.3/00/30.0037- POSTDOC II.



1.07/2.3/00/20.0045- SUPREMME

Ad III. Program Internacionalizace – v období leden – prosinec 2014 bylo podpořeno 44
talentovaných zahraničních studentů v magisterském a doktorandském studiu
Česká centra v zahraničí – 4 lektoráty na univerzitách v RF – Chanty-Mansijsk, Kazaň, Iževsk,
Uljanovsk – výuka čj pro ruské studenty, zprostředkování informací o studiu na univerzitách v JMK,
pomoc s přijímacím řízením. V období leden – únor 2014 prošlo lektoráty cca 400 studentů
Program Brno PhD. Talent – v období leden – prosinec 2014 bylo podporováno 20 PhD. studentů
formou doplňkových stipendií. Po útlumu ze strany města se tento program znovu rozbíhá, v prosinci
bylo vybráno dalších 12 talentovaných PhD studentů k podpoře formou doplňkových stipendií.
Ad IV. Krajský úřad Jihomoravského kraje podpořil rozvoj Jihomoravského centra pro mezinárodní
mobilitu částkou 12.000.000 Kč.
Ad V. Viz. bod 1.1 plnění aktivity VIII.
Spolupracující subjekty:
Ad II.
BBC – Ústav analytické chemie AV ČR – partner projektu
EVOGEN – Biofyzikální ústav AV ČR – partner projektu
INTERBIONET – Technologické centrum AV ČR – partner projektu
Ad III. Česká centra – MU, VUT, Mendelova Univerzita – spolupráce při sdílení informací o studiu,
spolupráce při jednání se zahraničními univerzitami
Internacionalizace: Masarykova Univerzita, VUT, Mendelova Univerzita, VFU
Univerzity přijímají studenty, v rámci programu internacionalizace s nimi byla uzavřena smlouva o
financování dalších ročníků studia těchto studentů univerzitami (2., ev. 3. ročník)
Brno PhD. Talent – zmíněné univerzity se podílejí na výběru vhodných studentů
Ad IV. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu je zájmové sdružení právnických osob, jehož
členy jsou: Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a
farmaceutická univerzita Brno, Vysoké učení technické v Brně.
Zdroje financování:

Ad II. Byly použity evropské finanční prostředky - ESF, konkrétně z programu OP VK
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BBC – 11 288 375,82 Kč.
BRAINS- 16 797 660,14 Kč.
EVOGEN – 7 632 305,49 Kč.
INBIOR – 8945 036,07 Kč.
INTERBIONET – 9 823 971,46 Kč.
PLANT GPPS – 6 307 389,85 Kč.
POSTDOC I. – 15 959 448,38 Kč.
SUPREMME – 10 252 599,59 Kč.
Ad III. Česká centra a lektoráty – JMK, cca 3 mil. Kč
Projekt Internacionalizace – JMK – cca 1,5 mil. Kč
Projekt Brno PhD Talent – Město Brno – 4 mil. Kč
Ad IV. Rozpočet Jihomoravského kraje.
Indikátory opatření:
Číslo a název opatření

1.3 Podpora výměny zkušeností v oblasti rozvoje lidského kapitálu
Cíl opatření
Cílem opatření je podpora výměny zkušeností mezi jednotlivými subjekty v rámci veřejného i
soukromého sektoru a to včetně zahraničních, z oblasti metod a způsobů v oblasti rozvoje lidských
zdrojů a dalšího vzdělávání. Komplementem je zvýšit a posílit spolupráci veřejného a soukromého
sektoru prostřednictvím tzv. sítí a klastrů, které budou podporovat spolupráci s cílem podporovat
praktickou aplikaci výsledků výzkumných aktivit do praxe (včetně oblasti mezinárodní spolupráce).
Klíčové aktivity
I. Podpora projektů zaměřených na možnosti rozšiřování spolupráce s domácími i zahraničními
partnery v oblasti rozšiřování především znalostního a dovednostního potenciálu (zahraniční stáže
žáků/studentů či vědeckých pracovníků, spolupráce SŠ se zaměstnavatelskou sférou na možnosti
rozšíření uplatnění absolventů ad.) – Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Centrum
vzdělávání všem Brno Bosonohy
II. Etablování a propagace pravidelných setkání zástupců malých a středních podniků organizací za
účastí odborníků z vědecké a odborné veřejnosti – Krajská hospodářská komora JM
III. Průběžné hodnocení úspěšnosti dopadů projektu Informačních míst pro podnikatele (InMP), např.
do podpory profesní mobility – Krajská hospodářská komora JM
IV. Podpora tvorby sítí a klastrů přímo propojujících podnikatelské subjekty, vědecko-výzkumná
centra a vzdělávací instituce v kraji – Krajská hospodářská komora JM
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V. Podpora další spolupráce partnerských regionů a organizací v regionu Centrope v oblasti rozvoje
lidského kapitálu – Odbor regionálního rozvoje, Odbor vnějších vztahů KrÚ JMK
VI. Podpora spolupráce partnerských regionů a organizací Jihomoravského kraje v oblasti rozvoje
lidského kapitálu – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
VII. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením Podpora
výměny zkušeností v oblasti rozvoje lidského kapitálu – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad I. DRING consulting s.r.o. realizuje projekt „Podpora podnikatelského vzdělávání“. Projekt je
zaměřen na rozvoj podnikatelského vzdělávání, resp. na podporu vzdělávacích programů zaměřených
na výchovu k podnikání. Cílem je analyzovat dosavadní stav v dané problematice v Jihomoravském
kraji a připravit se tak cíleně na plánovanou výzvu programu Erasmus+. Na základě setkání zástupců
škol a firem vzejdou témata pro následnou analýzu a plánovanou projektovou žádost do programu
Erasmus+.
Ve 2. pol. roku 2014 začalo Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu připravovat projekt na
podporu matematiky v Jihomoravském kraji. Tento projekt zahrnuje týdenní stáže pro učitele
v Holandsku, Anglii a Německu s cílem výměny poznatků v oblasti metod vzdělávání v oblasti
matematiky.
Projekt zahrne výměnu pro cca 90 učitelů matematiky z JMK v období 3 let
Centrum vzdělávání všem organizovalo tyto akce:
1. Škola končí… a co dál?
Akce proběhla na devíti SOŠ na Blanensku a v Hodoníně. Cílem organizovaného setkání je přiblížit
budoucím absolventům SOŠ reálný svět práce, poskytnout jim informace a tipy, aby v tomto světě
mohli uspět a zejména motivovat je k aktivitě. Provedena evaluace programu formou elektronického
dotazníku žákům. Příprava akce na Znojemsku (únor 2015).
2. Profesní start!
Aktivita probíhala opakovaně na celkem na šesti SOŠ v JMK. Cílem zážitkové 4 hodinové aktivity je
pomoci připravit budoucí absolventy středních odborných škol na vstup na trh práce. Provedena
evaluace formou elektronického dotazníku žákům.
3. Doprovodný moderovaný program při veletrhu odborného vzdělávání v rámci MSV 2014 pro
žáky ZŠ: „Jak si vybrat povolání“ a pro žáky SŠ: „Jak uspět na trhu práce“.
4. Studijní cesta do Švédska – účast CVV proběhla společně s dalšími
Ad II. Krajská hospodářská komora Jižní Moravy organizovala workshop dne 23. 9. 2014
„Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, šance pro obě strany“.
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Dne 8. 10. 2014 proběhlo setkání s viceprezidentem Hospodářské komory České republiky RNDr.
Zdeňkem Somrem.
Ad III. V roce 2014 bylo zodpovězeno 63 dotazů od podnikatelské veřejnosti nebo začínajících
podnikatelů. Dotazy směřovaly především do oblasti legislativy upravující podnikání, do oblasti
grantové a proexportní politiky a do oblasti lidských zdrojů často z pohledu pracovního práva.
Ad IV. Krajská hospodářská komora Jižní Moravy pomáhala při propagaci nově vzniklého klastru
stavebnictví v JMK formou oslovování stavebních firem a informování o existenci tohoto subjektu. Při
setkáních s podnikateli zaměřených do oblasti stavebnictví představovala záměry tohoto klastru a
vysvětlovala vhodnost zapojení stavebních firem na této úrovni.
Ad V. Aktivity navazují na projekt centrope CAPACITY, jehož implementační fáze skončila 31. 12. 2012
a je nyní ve fázi udržitelnosti. Lidský kapitál je jen jednou ze dvou tematických oblastí, které mají čeští
partneři centrope ve své gesci, tou druhou je znalostní region. Dochází také ke spolupráci
relevantních aktérů v oblasti jazykového vzdělávání s akcentem na jazyky sousedů. Na workshopu se
sešli zástupci pedagogických institucí i podnikatelské sféry. Došlo k navázání kontaktů a spolupráce je
od té doby řešena na bázi jednotlivých aktérů. V loňském roce, který byl rokem předsednictví českých
partnerů centrope, se kromě workshopu v tematické oblasti lidský kapitál uskutečnily zejména
obecné akce administrativního a politického charakteru:


27. 2. 2014 – pracovní jednání skupiny pro institucionalizaci



3. 9. 2014 – jednání Řídicího výboru



22. 9. 2014 – Veřejná konference centrope



23. 9. 2014 – Politická rada centrope

Probíhala také podpora mezinárodních aktivit v oblasti školství – např. vyplácení kapesného
studentům ze Srbska.
Ad VII. Viz. bod 1.1 plnění aktivity VIII.
Spolupracující subjekty:
Ad I.
DRING consluting s.r.o.: Krajská hospodářská komora Jižní Moravy
JCMM: Pracovníci univerzit, ředitelé SŠ, ZŠ, odbor školství JMK
Centrum vzdělávání všem:
1. 9 SOŠ v JMK, OHK Blansko, OHK Hodonín, ÚP Blansko a ÚP Hodonín - oddělení speciálního
poradenství. Na akcích aktivní spolupráce zástupců firem a podnikatelů z daného regionu.
2. 6 SOŠ v JMK
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3. KrÚ JMK – ORR
4. Euroguidance
Ad II., III., a IV. Regionální hospodářská komora Brno, Úřad práce České republiky – Krajská pobočka
v Brně; jednotlivé společnosti, které na kurzy vyslaly svoje zaměstnance.
Ad V. Představitelé a zástupci regionů Centrope: SMB, JMK, Vídeň, BSK, TTSK.
Zdroje financování:
Ad I.
DRING Consulting s.r.o.: 140 000 Kč z prostředků Jihomoravského kraje
JCMM: V roce 2014 nebyly použity prostředky (projekt je v přípravě), počítá se z prostředky MŠMT
Centrum vzdělávání všem: 1. – 3. rozpočet JMK prostřednictvím CVV. Ad 4. Euroguidance
Ad V. Financováno z rozpočtu Jihomoravského kraje, v roce 2014 na pokračování projektu Centrope
Capacity byla vyplacena částka ve výši 25,520 tis. Kč a na vyplacení kapesného studentům ze Srbska
částka 164 tis. Kč.
Indikátory opatření:
Ad I. Škola končí… a co dál? - 500 žáků SŠ
Profesní start! – 165 žáků SŚ
Doprovodný program v rámci MSV: cca: 180 žáků ZŠ a 80 žáků SŠ
Studijní cesta: 1 pracovník CVV
Ad III. V roce 2014 bylo zodpovězeno 63 dotazů od podnikatelské veřejnosti nebo začínajících
podnikatelů.
Ad V.


27. 2. 2014 – pracovní jednání skupiny pro institucionalizaci: 14 osob



3. 9. 2014 – jednání Řídicího výboru: 13 osob



22. 9. 2014 – Veřejná konference centrope: cca 50 osob



23. 9. 2014 – Politická rada centrope: cca 35 osob,
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Priorita 2 – Využití a rozvoj inovačního potenciálu
Číslo a název opatření

2.1 Podpora organizací s vysokou přidanou hodnotou
Cíl opatření
Cílem opatření je systematická podpora možností spoluprací průmyslových odvětví s výstupy
generovanými organizacemi zaměřenými na inovace či vědu a výzkum, aby bylo možné
maximalizovat socioekonomický význam činnosti těchto organizací. Bez budování a využití těchto
výstupů by byl region ochuzen o významné možnosti transformace celkové produktivní báze. Jako na
klíčové lze v tomto kontextu nahlížet na podporu rozvoje klastrů.
Klíčové aktivity
I. Budování nových a podpora stávajících VTP v Jihomoravském kraji a jejich spolupráce s cílem
aktivního zapojení VTP – Krajská hospodářská komora JM
II. Podpora fungování subjektů zaměřených na rozvoj inovačního podnikání (např. transfery
technologií) včetně adekvátní přípravy lidských zdrojů – Krajská hospodářská komora JM
III. Podpora implementace aktivit RIS JMK v oblasti změny „Výzkum“ a v oblasti změny „Podnikání“ Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK (spolupráce s JIC)
IV. Propagační aktivity cílené na využití inovačního podnikání včetně poskytování konzultačních
služeb pro podnikatele – Jihomoravské inovační centrum
V. Spolupráce kraje s odbornými středními školami na zařazení vzdělávacích modulů z oblasti
inovačního podnikání – Jihomoravské inovační centrum
VI. Implementace metodických dokumentů umožňujících subjektům soukromého sektoru zefektivnit
procesy v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve vazbě na nejnovější poznatky v oblasti inovačního
podnikání – Krajská hospodářská komora JM
VII. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením Podpora
organizací s vysokou přidanou hodnotou – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad I. Krajská hospodářská komora Jižní Moravy byla iniciátorem výstavby VTP parku Purkyňova
648/125, Brno. V červnu roku 2014 byla nemovitost dokončena s tím, že od července začala realizace
vnitřního vybavení všech kanceláří a laboratoří tak, aby koncem srpna se mohli umisťovat první
nájemníci, tedy společnosti, které mají ve svém portfoliu aplikační aktivity navázané na VaV. Dne
30.9. 2015 došlo ke slavnostnímu otevření obou parků, jak parku vybudovaného JMK, tak našeho
parku VTP Parku TITC. Mohu s potěšením konstatovat, že k 31.12. 2014 bylo obsazeno 46% plochy
VTP Parku.
Ad II. Za měsíce září až prosinec se uskutečnilo v prostorách VTP parku několik aktivit, které byly
nasměrovány jak do podpory rozvoje začínajících podnikatelů, kteří přichází z kreativními návrhy
námětů pro výrobu jak v oblasti OZE, tak elektrotechniky. V rámci dalších aktivit KHK JM zde proběhlo
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několik jednání se zahraničními partnery jako je Tatarstán nebo firmou Saudi Orient Business
z Libanonu, se kterými je uzavřena i smlouva o spolupráci podepsaná 17.12. 2014. V rámci
konkrétních setkání jejich zástupců a firem, které jsou umístěny ve VTP došlo k možnostem realizace
pokrokových technologií pro zahraniční objednatele.
Ad IV. Jihomoravské inovační centrum (JIC) pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními
nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci mezi průmyslem,
výzkumnými pracovišti a veřejnou správou. Centrum vytváří prostředí pro snadnější inovační
podnikání na jižní Moravě.
JIC k efektivní propagační politice využívá všechny druhy marketingové komunikace. Tou se snaží
ovlivňovat vědomosti, postoje a chování zákazníka týkající se nabízených produktů nebo služeb. JIC
komunikuje své akce či produkty a informuje také o celkovém dění v regionu týkající se inovací a
směřování regionu v této oblasti. Zřizovatele JIC komunikujme na všech materiálech.

JIC dělá:


PR aktivity - výstupu v řádech několika set ročně (mezi ně patří i výstupy v médiích typu
Financial Times a prestižních českých médiích)



media relations – dodáváme novinářům tipy na témata, zajímavé firmy vhodné k medializaci



tiskové konference



vystupujeme na řadě odborných konferencích



Používáme online nástroje – naše databáze mají cca 10.000 kontaktů



direct maily směřované na firmy, partnery



rozesíláme každý měsíc 2 newslettery (pro začínající podnikatele a pro zralé firmy v regionu)
– cca 5.000 kontaktů



PPC kampaně, reklamu v obsahové síti dle cílení konkrétních projektů



Hlásíme se do prestižních mezinárodních soutěžích nebo do nich nominujeme naše firmy –
cca soutěže 3 ročně



Organizujeme cca 150 akcí ročně



Realizujeme průzkumy ohledně znalosti značky



Marketingovým/PR poradenstvím jsme podporujeme cca 15 firem/ ročně – cca 80 hodin
/ročně

Ad VI. Krajská hospodářská komora Jižní Moravy zrealizovala i projekt, který byl zaměřen do oblasti
využití obnovitelných zdrojů energie. Závěrečná konference přinesla i zajímavý poznatek, že oblast
obnovitelných zdrojů vede k zvětšenému zájmu mladé generace o zvýšený zájem o ž.p., systém
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získávání energie z různých netradičních příležitostí a tím jsme také dosáhli kvalitativního posunu ve
vnímání jak mladé generace, tak i některých odborníků, kteří přehodnotili své názory na danou
oblast. Tím, že projekt definoval možnosti využití OZE v rámci JMK v jednotlivých obcích a městech,
přispěl i k větší propagaci nového vnímání kvality života.
Ad VII. Viz. bod 1.1 plnění aktivity VIII.
Spolupracující subjekty:
Ad I., II a VI. Vysoké školy, střední odborné školy, centra excelence (především CEITEC, ICRC,
IT4INNOVATIONS ad.), vědecko-technologické parky, Statutární město Brno, města a obce v JMK,
klastry v JMK.
Zdroje financování:
Indikátory opatření:
Číslo a název opatření

2.2 Podpora lidských zdrojů se zaměřením na inovace a inovační podnikání
Cíl opatření
Opatření je zaměřeno na podporu aktivit, které budou napomáhat zvýšení povědomí o inovacích a
inovačním podnikání napříč celým spektrem organizací v kraji. Předpokládá se zapojení ze strany
veřejného sektoru, který bude vytvářet podmínky pro investice do nových projektů s vysokou
přidanou hodnotou, podnikatelských subjektů, škol a vzdělávacích institucí, apod. Opatření je cíleno
na podporu rozvoje v oblasti lidských zdrojů, inovací a inovačního podnikání. Opatření napomůže
přenosu výsledků z oblasti VaV, jejich propagaci a také zvýšení zájmu o inovace, inovační podnikání,
vědeckou a výzkumnou činnost. Opatření také upozorňuje na potřebu větší podpory zahraničních
vědeckých pracovníků působících v JMK v oblasti sladění pracovního a rodinného života (např.
existence škol, které zajišťují výuku v angličtině), v rámci této problematiky existuje návaznost na
projekt MMB Brno Expat Centre (http://www.brnoexpatcentre.eu).
Klíčové aktivity
I. Podpora rozvoje lidských zdrojů uvnitř MSP ve vazbě na zvyšování jejich konkurenceschopnosti v
rámci ČR i Evropy (případně jejich expanze na zahraniční trhy) – Krajská hospodářská komora JM
II. Aplikace nástrojů na podporu žáků základních a středních škol pro aktivity v oblasti zájmu o
technické a přírodovědné obory, výzkum a vývoj – Odbor školství KrÚ JMK
III. Podpora projektů umožňující zapojení špičkových odborníků ze zahraničí do vzdělávání v rámci VŠ
– Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
IV. Podpora vysokých škol ve využívání různých dotačních titulů podporujících inovace a VaV ve vazbě
na kvalitní lidský kapitál (kupříkladu forma partnerství v projektech) – Odbor regionálního rozvoje
KrÚ JMK
V. Vytvoření propagačních nástrojů umožňujících cílenou podporu příchodu špičkových zahraničních
vědeckých pracovníků či návratu českých odborníků ze zahraničí na VaV pracoviště v kraji – Odbor
regionálního rozvoje KrÚ JMK
VI. Podpora specifických nástrojů zaměřených na kvalitu životních podmínek osob, které v regionu
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působí v rámci institucí zabývajících se inovacemi, VaV, apod. (především z řad zahraničních
pracovníků a jejich rodin) – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
VII. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením Podpora
lidských zdrojů se zaměřením na inovace a inovační podnikání – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad I. Krajská hospodářská komora Jižní Moravy byla nositelem přeshraničního projektu mezi ČR a
Rakouskem s názvem, který měl za cíl získat navzájem informace v oblasti středního odborného
vzdělávání a odborného celoživotního vzdělávání se zaměřením na národnostní komunity. V rámci
projektu proběhl mezinárodní workshop, na kterém se zástupci obou zemí informovali o systémech
vzdělávání pro cizince, a v rámci bohaté diskuze zde taky byly řešeny možnosti zapojování cizinců do
jednotlivých aktivit při získávání požadovaných profesních kvalifikací na obou stranách hranice.
Další významnou činností KHK JM byla aktivita, která napomáhá řešit problematiku vzdělávání
pracovníků, kteří svůj zájem orientují na vědu a výzkum. Zde v oblasti lidských zdrojů byly vytvořeny
týmy zejména mladých zájemců o pokrokové technologie, kteří na několika seminářích a
workshopech byli seznamováni o možnostech přístupu k pokrokovým technologiím od svých
zkušenějších kolegů a také dostali příležitost pro vlastní prezentaci svých vědeckých poznatků,
v převážné míře propojených s výrobou.
Ad II. Realizace individuálního projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006 s názvem „Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“.
V rámci jedné z klíčových aktivit projektu střední školy (jako partneři projektu) organizovaly odborné
exkurze k významným zaměstnavatelům na území JMK a také vědecko-výzkumných center např. v
Ostravě, Plzni nebo v Liberci. Od 1.12.2014 bylo možno pořádat exkurze také do nově otevřeného
centra Vida! v Brně.
Ad III. Projekt EurAxess – JCMM je samostatným kontaktním místem, v roce 2014 poskytlo přímou
pomoc v oblasti pracovního a rodinného života cca 120 vědcům působícím v Brně (víze, cizinecká
policie, lékaři, školy, školky apod.)
Projekt SoMoPro – projekt na financování excelentních vědců a jejich příchodu do JMK. V roce 2014
byla otevřena a vyhodnocena 4. výzva pro dalších 13 špičkových vědců
Cílem projektů uvedených níže je integrace zahraničních talentovaných vědců, nebo českých vědců,
kteří působili delší dobu v zahraničí do výzkumných týmů Středoevropského technologického
institutu na Masarykově univerzitě. Nedílnou součástí je však také šíření jejich know-how na
univerzitu a do Jihomoravského kraje, ať už prostřednictvím výuky či různých aktivit cílených na širší
veřejnost (workshopy, dny otevřených dveří, populárně-vědecké publikace). Realizace projektů
SoMoPro I byla v roce 2013 úspěšně ukončena, projekty SoMoPro II byly zahajovány mezi podzimem
roku 2013 a lednem 2015 a v současné době probíhá jejich realizace, stejně jako u projektů CIG 1519. Projekt IF 20 byl zahájen v říjnu 2014, IF 21 bude řešen od dubna 2015.
Od 1.9.2013 do 31.8.2016 je realizován projekt 3SGA5630 Výroba bezolovnatých piezokeramických
mikrokomponentů, což je vědecký projekt programu SoMoPro II, zaměřený na aplikovaný výzkum.
Řešitelem je dr. Hana Hughes, která má status Marie Curie fellowship a přichází na VUT v Brně
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z University of Birmingham ve Velké Británii. Aktivitami projektu v roce 2014 byly zejména
experimentální práce v laboratoři, prezentace výsledků na konferenci Electroceramics 2014 a jeden
odborný článek ve sborníku IEEE IUS - Proceedings. Všechny aktivity jsou průběžně naplňovány. V září
2014 byla podána a v listopadu 2014 schválena 1. průběžná zpráva projektu.
SoMoPro I:
Interakce protein-sacharid: Podstata rozpoznávaní patogenem (SIGA 382)
Regulace a funkce P-TEFb komplexů (SRGA454)
Saccharide - protein dispersion interactions involved in the bacterial recognition processes
(2SGA2747)
SoMoPro II:
Bioactive Nanofibers Prepared by Electrospinning and Plasma Technologies (3SGA5652)
Role of activation-induced cytidine deaminase and its splice variants in chronic lymphocytic leukemia
(3SGA5792)
Precipitation of schizophrenia-like phenotype by prenatal influences: Assessing the role of the
endocannabinoid system (3SGA5789)
Unravelling the regulation of the local auxin production in Arabidopsis: a trigger for embryo
patterning (3SGA5602)
Regulation of meiosis (3SGA5833)
Ser/Thr kinases implicated in the cytokinin signalling pathway and cytokinin control of root growth
(4SGA8573)
The role of microRNAs in the biology of B cell leukemias and lymphomas (4SGA8684)
Dissecting of Axin interactosome as an important step for understanding of the Wnt, TGF-b, JNK, and
p53 signaling pathways (4SGA8580)
Detailed binding scheme and structural determination of the 14-3-3ζ in complex with a double
phosphorylated human tyrosine hydroxylase 1 (4SGA8679)
Towards the graphene selective receptors: the role of electric field in non-covalent interactions
(4SGA8546)
Identification of early biomarkers of neurodegeneration and effects of neuroprotective drugs in an
animal model of Parkinson's disease using structural and functional MRI methods (4SGA8588)
FP7-PEOPLE-CIG (Career Integration Grants):
Structure, maturation and cell entry mechanisms of ranavirus virions (GA No. 618111)
Structural studies of nucleotide excision repaor for drug development targeting protein-DNA
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interactions (GA No. 118223)
ROS-auxin (GA No. 333844)
Environmentally COntrolled POlymorphism of non-B DNA structures (GA No. 322104)
Aberrant Splicing of CFTR Exon 9 (GA No. 630758)
FP7-PEOPLE-IF (Individual Fellowships):
Structural and kinetic studies of XPF/ERCC1-DNA complex for drugdiscovery (GA No. 624894)
Biomarkers and underlying mechanisms of vulnerability to depression (GA No. 629541)
FP7-CAPACITIES-REGPOT (Regional Potential)
SYLICA - Synergies of Life and Material Sciences to Create a New Future (GA No. 286154)
Cílem projektu SYLICA je rozvoj potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím posílení synergií a
internacionalizací ve vědě. V rámci projektu působí v JMK 5 reintegrujích se vědců a 14 postdoců ze
zahraničí nebo dříve působících v zahraničí. V roce 2013 se v rámci projektu konaly 4 mezinárodní
konference a workshopy a 2 dny otevřených dveří, které přispěly ke zvýšení prestiže a kvality
vzdělávání v regionu.
FP7-CAPACITIES-ERACHAIRS
The ERA Chair Culture as a Catalyst to Maximize the Potential of CEITEC (GA No. 621368)
Projekt ERA Chair přivedl do Jihomoravského kraje špičkovou zkušenou zahraniční vědkyni Mary
O’Connel, která svým transformačním potenciálem přispěje ke zdokonalování organizační kultury na
Masarykově univerzitě, aby byla konkurenceschopná vůči prestižním výzkumným centrům a
univerzitám v EU-15.
Ad V. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu během svého působení v roli administrátora
programu SOMOPRO (od r. 2009) rozvinulo a používá následující kroky k propagaci:


zveřejnění výzvy/výzev na stránkách JCMM, které jsou zaměřeny na vědce včetně detailních
informací jak se elektronicky registrovat a podat přihlášku do výzvy



spolupráce s velkou řadou jak domácích tak zahraničních institucí, které jsou buď příjemci vědců
(hostitelské instituce – Masarykova univerzita, VUT Brno, AV ČR) nebo organizacemi, ze kterých
se vědci rekrutují



sdílení informací o výzvách s dalšími organizacemi, které prostřednictvím své sítě/webových
stránek/dalších kontaktů zprávy šíří, např. EURAXESS, Zastoupení JM v Bruselu apod.



pořádání tematických seminářů přímo na institucích/ústavech, které jsou příjemci vědců,
v minulosti např. CEITEC MU



osobní účast na propagačních akcích, kde se vyskytují zahraniční vědci/akademici, v minulosti
např. Marie Curie Roadshow (2012+2013) či informační seminář pro post-doky na americké
19

ambasádě v Praze


účast na zahraničních akcích, které mají orientaci buď na vědu nebo na regionální rozvoj,
v minulosti např. Invest in Reseach k příležitosti litevského předsednictví nebo European Week of
Regions v Bruselu



v neposlední řadě šíření informací prostřednictvím minulých či současných SoMoPro vědců
v Brně, jejich persons-in-charge a jejich administrátorů



tisk letáčků a informačních materiálů



vydání brožury s profily vědců, již 3x – a) vědci 1. výzvy b) vědci 1. a 2 výzvy c) vědci 3. a 4. výzvy

Ad VI. CEITEC Welcome Services je projekt vybudování interní sítě služeb, skládá se z jednotlivých
oblastí podpory. Posláním CEITEC Welcome Services je poskytovat informace a podporu našim
zahraničním pracovníkům a PhD studentům. Pomáháme jim minimalizovat byrokratickou zátěž, se
kterou se mohou setkat, a umožňujeme jim tak lépe se soustředit své výzkumné aktivity. Služby
poskytujeme již v době před příjezdem vědce a následně v průběhu celého pobytu v CEITECu. Oblasti
služeb jsou tyto:


víza a povolení k pobytu



osobní doprovod na úřady (např. cizineckou policii)



ubytování



bankovní účet



daně, sociální a zdravotní pojištění, důchodové zabezpečení



zdravotní péče



pomoc rodinným příslušníkům:
s hledáním práce atd.



integrační aktivity



kurzy českého jazyka



doprava (hromadná, řidičské průkazy, registrace vozidel, aj.)



telefonní a internetové služby

s

vyhledáním

vzdělávacích

zařízení

pro

děti,

Ad VII. Viz. bod 1.1 plnění aktivity VIII.
Spolupracující subjekty:
Ad I. Hospodářské komory působící v regionech JMK, vysoké školy, střední školy, Statutární město
Brno, obce a města v JMK.
Ad II. Projekt realizuje Jihomoravský kraj. Do projektu jsou zapojeny střední školy jako partneři
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projektu a dále jsou do projektu zapojeny základní školy. V rámci projektu probíhá také spolupráce s
vysokými školami a zaměstnavateli.
Ad III. Projekt EurAxess – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
SoMoPro – JMK, univerzity v Brně
Projekt SYLICA - Vysoké učení technické v Brně.
Ad VI. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM), EURAXESS Czech Republic,
Partnerské organizace CEITEC: Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita Brno,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., Výzkumný ústav
veterinárního lékařství, v.v.i.
Zdroje financování:
Ad I. Fondy EU.
Ad II. Projekt je schválen ve výši cca 193 mil. Kč a je financován z 85 % z prostředků Evropské unie a
15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.
Ad III. EurAxess - MŠMT – cca 600 tis. Kč
SoMoPro I: 60% JMK, 40% EU
1. Interakce protein-sacharid: Podstata rozpoznávaní patogenem (SIGA 382) v roce 2013 € 17
500
2. Regulace a funkce P-TEFb komplexů (SRGA454) v roce 2013 € 25 000
3. Saccharide - protein dispersion interactions involved in the bacterial recognition processes
(2SGA2747) v roce 2013 € 21 000
SoMoPro II: 60% JMK, 40% EU
4. Bioactive Nanofibers Prepared by Electrospinning and Plasma Technologies (3SGA5652)
v roce 2014 € 63096
5. Role of activation-induced cytidine deaminase and its splice variants in chronic lymphocytic
leukemia (3SGA5792) v roce 2014 € 65736
6. Precipitation of schizophrenia-like phenotype by prenatal influences: Assessing the role of
the endocannabinoid system (3SGA5789) v roce 2014€ 70357
7. Unravelling the regulation of the local auxin production in Arabidopsis: a trigger for embryo
patterning (3SGA5602) v roce 2014€ 68112
8. Regulation of meiosis (3SGA5833) v roce 2014€ 42996
9. Ser/Thr kinases implicated in the cytokinin signalling pathway and cytokinin control of root
growth (4SGA8573) v roce 2014€ 48057
10. The role of microRNAs in the biology of B cell leukemias and lymphomas (4SGA8684) v roce
2014€ 29964
11. Dissecting of Axin interactosome as an important step for understanding of the Wnt, TGF-b,
JNK, and p53 signaling pathways (4SGA8580) v roce 2014€ 48928
12. Detailed binding scheme and structural determination of the 14-3-3ζ in complex with a
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double phosphorylated human tyrosine hydroxylase 1 (4SGA8679) v roce 2014€ 48928
13. Towards the graphene selective receptors: the role of electric field in non-covalent
interactions (4SGA8546) v roce 2014€ 4686
14. Identification of early biomarkers of neurodegeneration and effects of neuroprotective drugs
in an animal model of Parkinson's disease using structural and functional MRI methods
(4SGA8588) zahájení 1.1.2015
FP7-PEOPLE-CIG (Career Integration Grants): 100% EU
15. Structure, maturation and cell entry mechanisms of ranavirus virions (GA No. 618111) celkem
€ 100 000; v roce 2014 € 25 000
16. Structural studies of nucleotide excision repaor for drug development targeting protein-DNA
interactions (GA No. 118223) celkem € 100 000; v roce 2014 € 25 000
17. ROS-auxin (GA No. 333844) celkem € 100 000; v roce 2014 € 25 000
18. Environmentally COntrolled POlymorphism of non-B DNA structures (GA No. 322104) celkem
€ 100 000; v roce 2014 € 25 000
19. Aberrant Splicing of CFTR Exon 9 (GA No. 630758) celkem € 100 000; v roce 2014 € 25 000
FP7-PEOPLE-IF (Individual Fellowships):
20. Structural and kinetic studies of XPF/ERCC1-DNA complex for drugdiscovery (GA No. 624894)
v roce 2014 € 18 250
21. Biomarkers and underlying mechanisms of vulnerability to depression (GA No. 629541)
zahájení 1.4.2015

FP7-CAPACITIES-REGPOT (Research Potential)
SYLICA - Synergies of Life and Material Sciences to Create a New Future (GA No. 286154) v roce 2014
výdaje 41 mil. Kč.
FP7-CAPACITIES-ERACHAIRS
The ERA Chair Culture as a Catalyst to Maximize the Potential of CEITEC (GA No. 621368)
v roce 2014 výdaje € 50 000
Ad V. Rozpočet Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu.
Ad VI. OP Výzkum, vývoj a inovace (OP VaVpI) – hlavní část nákladů spočívá v úhradě osobních
nákladů na pracovníky poskytující „Welcome Services“, není sledováno separátně, nelze
kvantifikovat.
Indikátory opatření:
Ad II. Individuální projekt je v realizaci od roku 2013 do roku 2015. Partneři projektu naplňují
jednotlivé hodnoty postupně. Hodnoty tedy nejsou v tuto chvíli konečné. V rámci projektu jsou
sledovány zejména tyto hodnoty:
Počet podpořených dětí a žáků – plán 15 784, skutečnost 11 834.
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Počet podpořených pracovníků (pedagogů) v dalším vzdělávání – plán 772, skutečnost 400.
Počet poskytovatelů služeb – plán 462, skutečnost 530.
Počet nově vytvořených produktů – plán 21, skutečnost 10.
Ad III. Projekty SoMoPro, CIG, IF:



SYLICA:

integrace 21 zahraničních talentovaných vědců, nebo českých vědců, kteří působili delší dobu
v zahraničí do výzkumných týmů Středoevropského technologického institutu na Masarykově
univerzitě
workshopy, dny otevřených dveří, populárně-vědecké publikace

 5 reintegrujích se zkušených vědců
 17 postdoců ze zahraničí nebo dříve působících v zahraničí
 Řada stáží a studijních pobytů v zahraničí
 Řada pobytů příchozích vědců ze zahraničí a hostujících přednášejících
 4 odborné workshopy v roce 2014
 1 mezinárodní letní škola v roce 2014
 2 dny otevřených dveří v roce 2014
ERA Chair:



1 vedoucí výzkumné skupiny příchozí ze zahraničí, v roce 2015 si sestaví vlastní mezinárodní
tým
od roku 2015 mezinárodní workshopy a konference

Číslo a název opatření

2.3 Podpora inovačního potenciálu v regionech
Cíl opatření
Cílem opatření je podpora rozšíření inovačního potenciálu také do regionů kraje a podpora lidských
zdrojů pro další využití inovačního potenciálu v rámci celého kraje, s podporou přirozeného centra
regionu – města Brna.
Klíčové aktivity
I. Definování odvětví a regionálních center majících potenciál k propojení stávajících aktivit s
inovačním lidským potenciálem regionu (ve vazbě na RIS JMK) – Jihomoravské inovační centrum
II. Analýza možností podpory lidských zdrojů pro oblast inovací a inovačního podnikání a související
stav lidských zdrojů v regionech Jihomoravského kraje – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
III. Podpora organizace workshopů a seminářů zaměřených na problematiku inovačního lidského
kapitálu v regionech kraje – Krajská hospodářská komora JM
IV. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením Podpora
inovačního potenciálu v regionech, především v oblasti projektů, které generují přenos dobré praxe
ze zahraničí (např. projekt „Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti
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bioenergií do praxe“) – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad I. Realizováno v rámci formulace RIS JMK – viz.:
http://www.risjmk.cz/userfiles/file/Region%C3%A1ln%C3%AD%20inova%C4%8Dn%C3%AD%20strate
gie%20Jihomoravsk%C3%A9ho%20kraje%202014-2020.pdf (strana 15-17)
Ad III. Krajská hospodářská komora jižní Moravy se aktivně podílela na organizaci workshopů a
seminářů zaměřených na problematiku inovačního lidského kapitálu v regionech kraje. Zejména šlo o
aktivity v rámci projektů „ROSTAPO“, „KreatIN“ a „OZE“. Projekty byly zaměřeny především na
vzdělávání podnikatelské veřejnosti a absolventů vysokých škol v oblasti odborných témat
vztahujících se k podnikání a zároveň ke zpřístupnění inovačních poznatků, které u stávajících
podnikatelů zefektivní jejich činnost a u absolventů poskytnou motivaci k zahájení podnikání. Výstupy
a přínosy projektů byly prezentovány na závěrečných konferencích:


ROSTAPO – 17. 1. 2014 – Vídeň



PROJEKT CZ/AT (účastnili se zástupci podnikatelů z JMK)



OZE – 15. 7. 2014 – Brno



KeatIN – 4. 12. 2014 – Brno

Ad IV. Viz. bod 1.1 plnění aktivity VIII.
Spolupracující subjekty:
Ad III. projekt ROSTAPO: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
Zdroje financování:
Indikátory opatření:
Ad III. projekt OZE závěrečná konference 53 ÚČASTNÍKŮ
projekt KeatIN - 67 ÚČASTNÍKŮ
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Priorita 3 – Rozvoj a podpora politiky zaměstnanosti
Číslo a název opatření

3.1 Spolupráce mezi vzdělávacími organizacemi všech stupňů ve vazbě na
potřeby trhu práce
Cíl opatření
Cílem opatření je systematická podpora možností spolupráce škol a vzdělávacích organizací všech
stupňů, zaměstnavatelů a organizací působících v oblasti politik trhu práce. Klíčové je podpořit
zejména efektivní výměnu informací o potřebách trhu práce, obsahu a formě studijních a učebních
oborů tak, aby byl vstup na trh práce co nejméně obtížný jak pro absolventy programů počátečního,
tak i dalšího vzdělávání.
Klíčové aktivity
I. Podpora informačních aktivit o struktuře a kvalitě vzdělání absolventů celoživotního učení pro
zaměstnavatelský sektor – Krajská hospodářská komora JM
II. Koordinace a podpora studijních a učebních oborů s ohledem na potřeby zaměstnavatelů a trhu
práce, strategické dokumenty Jihomoravského kraje – Odbor školství KrÚ JMK
III. Aktivní využívání dostupných nástrojů pro monitoring a rozhodování v oblasti celkové koncepce
rozvoje počátečního vzdělávání v linii základní - střední - vysoká škola – Odbor regionálního rozvoje
KrÚ JMK
IV. Podpora celkové spolupráce škol a vzdělávacích institucí (zejména ZŠ a SŠ) a subjektů soukromého
sektoru (např. veletrhy odborného vzdělávání) – Odbor školství KrÚ JMK
V. Další podpora spolupráce pedagogických pracovníků především ZŠ a SŠ a subjektů soukromého a
veřejného sektoru (včetně nestátních neziskových organizací) formou externích přednášek, praxí,
tvorby a využití studijních materiálů ad. – Odbor školství KrÚ JMK
VI. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením Spolupráce
mezi vzdělávacími organizacemi všech stupňů ve vazbě na potřeby trhu práce – Odbor regionálního
rozvoje KrÚ JMK
Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad I. Krajská hospodářská komora Jižní Moravy se snaží intenzivně a aktivně informovat
zaměstnavatele v Jihomoravském kraji o možnostech dalšího vzdělávání pro jejich zaměstnance a
především o možnosti složení zkoušky z jednotlivých kvalifikací v rámci systému Národní soustavy
kvalifikací (NSK). Pracovníci Krajského hospodářské komory navštěvují soukromé společnosti a
předávají zaměstnavatelům a personalistům informace o oborech vycházejících z dílčích kvalifikací
NSK. Účelem je informovat co nejvíce podnikatelských subjektů o možnostech dalšího vzdělávání
jejich zaměstnanců a díky zvýšení kvalifikace těchto zaměstnanců přispět i k větší efektivitě
pracovních postupů ve firmě, zvýšení konkurenceschopnosti a podpoře aktivní politiky zaměstnanosti
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v rámci kraje.
Ad II. a V. Grantové projekty v rámci prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání v globálním grantu
CZ.1.07/1.1.16 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji. Jednotlivé projekty realizují
školy a školská zařízení, vysoké školy, hospodářské komory, právnické osoby působící ve vzdělávání a
kariérovém poradenství, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová
sdružení, nestátní neziskové organizace. Projekty jsou často propojeny formou partnerství, ať již
finančním nebo nefinančním.
Ad II. V průběhu školního roku 2013/14 byli i nadále podporováni žáci ve vybraných oborech vzdělání
s výučním listem formou prospěchových stipendií, které jim byly poskytovány z prostředků
Jihomoravského kraje. Stipendia mohli získat žáci 15 odborných středních škol zřizovaných
Jihomoravským krajem, které vyučují 14 oborů vzdělání ukončených výučním listem (nástrojař,
klempíř, elektrikář – silnoproud, pekař, řezník – uzenář, čalouník, mechanik plynových zařízení,
kominík, malíř, podlahář, sklenář, tesař, zedník, pokrývač).
Bohužel i přes vyplácená stipendia se v některých oborech vzdělání nedaří žáky přijímat. Například
obor sklenář se nepodařilo již řadu let otevřít a není vyučován na žádné střední škole
v Jihomoravském kraji. K velkému snížení došlo v posledních letech i v počtu žáků přijímaných do
oboru vzdělání čalouník, velmi nízké jsou i počty přijímaných do oborů klempíř a pokrývač.
Jihomoravský kraj v souvislosti s velkým poklesem počtu žáků vstupujících do středních škol postupně
omezuje vzdělávací nabídku středních škol, které zřizuje. Kritériem při omezování nabídky oborů
vzdělání je kromě zájmu uchazečů o jednotlivé obory také regionální dostupnost oborů a
uplatnitelnost absolventů na trhu práce
Ve školním roce 2013/14 Jihomoravský kraj pokračoval v omezování vzdělávací nabídky středních
škol, které zřizuje. Pro školní rok 2014/15 snížil vzdělávací nabídku škol o necelých 300 míst.
Ad III. Pro potřeby aktivního využívání dostupných nástrojů pro monitoring a rozhodování v oblasti
celkové koncepce rozvoje školství v linii ZŠ-SŠ-VŠ byl jako nástroj využit průzkum zaměstnanosti
v Jihomoravském kraji, který byl administrován společně s Úřadem práce České republiky, krajskou
pobočkou v Brně (viz. opatření 3.2 klíčová aktivita 1).
Pro rozhodování v linii ZŠ-SŠ-VŠ je také jako výchozí empirie využívána Výroční zprávu o stavu a
rozvoji vzdělávací soustavy v JMK. Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
v Jihomoravském kraji za školní rok 2013/14 (dále jen VZ) zpracoval odbor školství v souladu s § 10
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad a v souladu s uvedeným
právním předpisem ji předkládá zastupitelstvu kraje a MŠMT.
VZ popisuje stav všech škol a školských zařízení zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení od
mateřských škol po vyšší odborné školy včetně jazykových škol, základních uměleckých škol, dále
zařízení pro výkon ústavní výchovy, domovů mládeže, školských poradenských zařízení, středisek
služeb školám, pedagogických center a dalších školských organizací působících na území
Jihomoravského kraje. Shrnuje informace a statistické podklady o školách a školských zařízeních
všech zřizovatelů na území kraje, tj. MŠMT, kraje, obcí, soukromých zřizovatelů a církví. Sleduje
trendy vývoje a další směřování škol a školských zařízení.
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Ad IV. Ve dnech 29. 9. - 3. 10. 2014 proběhl již 7. ročník Veletrhu odborného vzdělávání, který byl
realizován v rámci 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Na veletrhu se prezentovalo 20
středních technických škol zřizovaných Jihomoravským krajem. Cílem této prezentace je ukázat
žákům 8. a 9. tříd základních škol, pedagogům a rodičům, že obory a profese ve strojírenském,
automobilovém a elektrotechnickém průmyslu se velmi dynamicky vyvíjejí a absolventi těchto škol
jdou s dobou, moderním technologickým vývojem, mají uplatnění na trhu práce a jsou finančně
dobře ceněnými odborníky.
Žákům 8. a 9. tříd základních škol v Jihomoravském kraji, kteří mají předpoklady pro studium
technických oborů, i jejich pedagogickému doprovodu byl nabídnut bezplatný vstup na MSV, aby měli
možnost seznámit se s nabídkou středních škol i s případnými zaměstnavateli, kteří by o ně měli po
absolvování studia zájem a kteří často s krajskými středními školami dlouhodobě spolupracují.
Veletrh navštívilo 35 skupin žáků z 27 základních škol, které sídlí na území Jihomoravského kraje.
Celkem to bylo cca 900 žáků 8. a 9. tříd ZŠ.
Dále byly realizovány pravidelné veletrhy SŠ, na kterých střední školy prezentují svou vzdělávací
nabídku a které jsou určeny pro žáky 8. a zejména 9. tříd ZŠ. Největší veletrh proběhl tradičně v Brně,
zúčastnilo se ho 86 SŠ i několik zahraničních SŠ. Dále proběhly menší přehlídky SŠ v Blansku,
Boskovicích, Vyškově, Břeclavi, Hodoníně a ve Znojmě. Každé z přehlídek se zúčastnilo několik desítek
škol.
Ad V. Aktivita je naplňována v rámci projektu OP VK "Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji". V rámci jeho KA byla v průběhu roku 2014
organizována řada přednášek externích lektorů z praxe ve středních školách, kterých se účastnili také
pedagogové, učitelé odborného výcviku absolvovali praxe ve firmách a společně s externími
odborníky z firem se podíleli na zpracování textů elektronických učebnic.
Ad VI. Viz. bod 1.1 plnění aktivity VIII.
Spolupracující subjekty:
Ad I. Odbor školství KrÚ JMK, Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK, střední a vysoké školy,
hospodářské komory působící v JMK, subjekty poskytující další vzdělávání.
Ad II. Projekty OP VK: Školy a školská zařízení v JMK, vysoké školy, hospodářské komory, právnické
osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, odborové organizace a organizace
zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení, nestátní neziskové organizace.
Odbor školství: Vybrané střední školy zřizované Jihomoravským krajem zajišťovaly nábor žáků do
vybraných oborů vzdělání a výplatu stipendií.
Ad IV. Střední školy, Středisko služeb školám Brno, Úřad práce ČR.
Ad V. Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Střední škola polytechnická Brno, SPŠ
Edvarda Beneše a OA Břeclav, Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Střední
škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno, SPŠ elektrotechnická a inf. technologií.
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Zdroje financování:
Ad II. Projekty jsou schváleny ve výši cca 287 mil. GG v OP 1.1 je financován z 85 % z prostředků
Evropské unie a 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.
Aktivity odboru školství: V roce 2013 bylo na stipendia vyplaceno 2 556 tis. Kč z prostředků kraje, v
roce 2014 to bylo 2 745 tis. Kč
Ad IV. Veletrh odborného vzdělávání 641 tis. Kč z prostředků kraje; veletrh středních škol v Brně 250
tis. Kč z prostředků kraje.
Ad V. Aktivity finacovány z fondů EU - z rozpočtu projektu OP VK.
Indikátory opatření:
Ad II. Grantové projekty jsou v realizaci v rozmezí od roku 2012 do roku 2015. Některé z projektů jsou
dosud v realizaci. Hodnoty tedy nejsou v tuto chvíli konečné. V rámci projektů jsou sledovány
zejména tyto hodnoty:


Počet podpořených projektů – plán 22, skutečnost 75.



Počet podpořených dětí a žáků – plán 10 444, skutečnost 38 600.



Počet podpořených pracovníků (pedagogů) v dalším vzdělávání – plán 72, skutečnost 1 247.



Počet poskytovatelů služeb – plán 720, skutečnost 802.



Počet nově vytvořených produktů – plán 58, skutečnost 152.

Aktivity odboru školství: Celkem se ve školním roce 2013/14 vzdělávalo v podporovaných oborech
vzdělání 1429 žáků, kteří mohli na stipendia dosáhnout. Výplata stipendií má s velkou
pravděpodobností vliv na počty přijímaných žáků. Ve školním roce 2013/14 bylo na konci září 2013
v 1. ročnících vybraných oborů celkem 612 žáků (ve školním roce 2012/13 to bylo 615 žáků), a to
v situaci, kdy 9. třídy základních škol opouštělo pouze 8 071 žáků, tedy opět o 188 žáků méně než
v předcházejícím školním roce. Jestliže stav počtu žáků přijatých do podporovaných oborů vzdělání ve
školním roce 2009/10 a tomu odpovídající počet žáků končících 9. třídu základní školy vezmeme jako
100 %, pak ve školním roce 2013/14 bylo ve srovnání se školním rokem 2009/10, kdy nábor žáků
ještě nebyl stipendii ovlivněn, přijato o 14,8 % žáků do podporovaných oborů více, a to za
současného poklesu počtu žáků končících 9. třídu základní školy o 27,3 %.
Ad IV.
Veletrhu odborného vzdělávání se zúčastnilo cca 900 žáků 8. a 9. tříd z 27 základních škol
Jihomoravského kraje.
Veletrh odborného vzdělávání i veletrhy a přehlídky středních škol budou realizovány i v roce 2015.
Ad V. Do aktivit zapojeno 45 pedagogů SŠ.
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Číslo a název opatření

3.2 Udržení vhodné struktury nabídky kurzů dalšího vzdělávání ve vazbě na
potřeby trhu práce
Cíl opatření
Cílem opatření je zvyšovat efektivitu systému dalšího vzdělávání s cílem snižování nesouladu nabídky
a poptávky na trhu práce. Za tímto účelem lépe zaměřit podpůrné aktivity, více zapojit
zaměstnavatele do spolupráce při poskytování dalšího vzdělávání. Důležitým komplementem je
podpora profesní mobility cestou zvyšování rozvoje odborných znalostí a dovedností využitelných na
trhu práce v Jihomoravském kraji.
Klíčové aktivity
I. Realizace průběžných průzkumů zaměstnanosti v JMK a zprostředkování výsledků relevantním
cílovým skupinám (např. žákům, studentům, jejich rodičům, vzdělávacím institucím, apod.) – Odbor
regionálního rozvoje KrÚ JMK
II. Podporovat přímou spolupráci mezi zaměstnavatelskými subjekty a veřejnou správou na cíleném a
koordinovaném využívání prostředků určených na další vzdělávání – Úřad práce ČR, krajská pobočka
v Brně, Krajská hospodářská komora JM
III. Podpora projektů zaměřených na další implementaci Národní soustavy kvalifikací a Národní
soustavy povolání v kraji – Krajská hospodářská komora JM
IV. Monitoring potřeb trhu práce a transfer získaných poznatků směrem k poskytovatelům dalšího
vzdělávání – Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně, Krajská hospodářská komora JM
V. Podporovat nástroje vedoucí k získání dovedností formou praxí uchazečů a zájemců o zaměstnání
(např. stáže ve firmách) – Krajská hospodářská komora JM
VI. Podpora informovanosti a publicity aktivit dalšího vzdělávání, rozvoj databáze poskytovatelů a
programů dalšího vzdělávání dospělých – Centrum vzdělávání všem Brno Bosonohy
VII. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením Udržení
vhodné struktury nabídky kurzů dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu práce – Odbor
regionálního rozvoje KrÚ JMK

Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad I. V průběhu ledna a února roku 2014 realizoval Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor
regionálního rozvoje, společně s Úřadem práce České republiky, krajskou pobočkou v Brně,
dotazníkové šetření týkající se průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji ke dni 31. 12. 2013.
Dotazníkové šetření v tomto rozsahu bylo provedeno již podvanácté (poprvé v polovině roku 2003,
poté ke konci let 2003- 2012) a vycházelo z cíle Jihomoravského kraje mít podrobné informace o
nejvýznamnějších zaměstnavatelích a struktuře zaměstnanosti, ale také o předpokládaném vývoji
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zaměstnanosti během daného roku.
Cíle dotazníkového šetření byly tyto:




Detailně charakterizovat strukturu pracovní síly v Jihomoravském
Podchytit změny v zaměstnanosti, k nimž došlo v Jihomoravském kraji během roku 2013.
Charakterizovat očekávaný vývoj na trhu práce v Jihomoravském kraji do konce roku 2014
včetně záměru zaměstnavatelů v přijímání a uvolňování zaměstnanců v jednotlivých
profesích.

Poprvé byla do dotazníkového šetření zahrnuta otázka na počet zaměstnanců zapojených do
výzkumu a vývoje s důrazem na počet vysokoškoláků.
Ad II. Významnou aktivitou, na které se podílela Krajská hospodářská komora Jižní Moravy (KHK JM)
je zapojení se do přípravy sektorových dohod, které v rámci ČR mají zmapovat požadavky
podnikatelských subjektů na odborné vzdělávání v chybějících profesí. V rámci JMK byla vytipována
oblast slévárenství. V rámci několika zasedání tzv. kulatých stolů se sešli zástupci slévárenských firem,
vzdělavatelé včetně zástupců školského odboru JMK, zástupců odborů v oblasti slévárenství a
samozřejmě zástupci MPO ve významné spolupráci s KHK JM. Závěry z těchto setkání se v současné
době formulují do připravované dohody v rámci našeho kraje. Pokud se tato aktivita naplní, bude
důležitým prvkem, který by mohl zastavit stále se prohlubující propad chybějících zaměstnanců
v dělnických profesích a technických oborech.
Ad III. Krajská hospodářská komora Jižní Moravy se především celoročně zabývalo návštěvami
jednotlivých podnikatelských subjektů, kterých bylo cca 160 v rámci celého kraje a informovalo je o
možnostech v rámci celoživotního vzdělávání a v rámci využívání Národní soustavy kvalifikací (NSK).
Tento systém především v relativně krátkém čase je schopen formou rekvalifikací doplňovat
potřebné profese podle požadavků podnikatelské veřejnosti. Po celoročních zkušenostech můžeme
konstatovat pozitivní přístup jak jednotlivých zájemců o zaměstnání ve vazbě na získání nové
kvalifikace, tak i zaměstnavatelů přijímat takto kvalifikované nové zaměstnance, popřípadě stávající
zaměstnance na potřebnou odbornost rekvalifikovat systémem NSK.
Realizace projektu „CETOK - Centrum textilních a oděvních kvalifikací“ - cílem projektu je prohloubení
nabídky dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacích programů pro obory textilní a
oděvní výroby a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.
Rozšířenou vzdělávací nabídku bude poskytovat centrum pro další odborné vzdělávání nazvané
CETOK (Centrum textilních a oděvních kvalifikací)


předkladatelé: SOTEX GINETEX CZ, Nová Mosilana a.s., Textilní zkušební ústav, Střední škola
potravinářská a služeb, Charbulova 106



projekt vychází z reálných potřeb trhu práce/zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji, respektive
ve městě Brně



projekt představuje unikátní spojení zaměstnavatele, střední školy a výzkumných institucí, které
mu dává garanci odbornosti, relevantnosti a jistotu udržitelnosti výstupů

Cílovou skupinou projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání (ve věku 16-64 let), kteří si chtějí zvýšit
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svou kvalifikaci a rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti zároveň s cílem posílit svou
uplatnitelnost na trhu práce.
Ad IV. Díky Jihomoravskému kraji se pravidelně konají dvakrát do roka setkání zástupců JMK, Úřadů
práce a hospodářských komor na úrovni okresů. Na těchto jednáních dochází nejen k vzájemné
informovanosti o možnostech spolupráce v oblasti snižování nezaměstnanosti v našem kraji. V roce
2014 ve spolupráci krajského pracoviště úřadu práce KHK JM a jednotlivých okresních komor se od
měsíce října začala propagovat výzva ÚP směřovaná do oblasti dlouhodobě nezaměstnaných. Aktivita
komor zde především spočívala v informovanosti zaměstnavatelů, kteří mají nedostatek odborníků
v jednotlivých profesích, aby využili této aktivity a to i s přihlédnutím na výraznou finanční podporu.
Při posledním jednání bylo konstatováno, že tento významný projekt v rámci kraje bude pokračovat
do letních měsíců 2015. Na posledním setkání zainteresovaných subjektů v měsíci prosinci se dohodla
hlubší spolupráce v rámci možností připravovaných projektů na následující období do roku 2020.
Ad V. KHK JM i v roce 2014 poskytuje možnost odborné stáže studentů VOŠ/VŠ na pracovišti KHK JM
a tím podporuje jejich kvalifikaci a pomáhá jim získat praxi v reálném pracovním prostředí.
Ad VI. Centrum vzdělávání všem Brno-Bosonohy naplňovalo tuto aktivitu prostřednictvím:


Rozvoj regionální databáze kurzů na webu www.vzdelavanivsem.cz, prezentace vzdělavatelů
v JMK (soc. sítě, newslettery veřejnosti).



Informační servis pro veřejnost (tel., e-mail, on – line poradna).



Prezentace kurzů dalšího vzdělávání na SŠ v JMK a zkrácených studijních programů na
veletrhu Gaudeamus, 2014.

Ad VII. Viz. bod 1.1 plnění aktivity VIII.
Spolupracující subjekty:
Ad I. Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Brně.
Ad II., III. a IV. Střední a vysoké školy, hospodářské komory působící v JMK, subjekty poskytující další
vzdělávání.
Ad III. Projektu „CETOK - Centrum textilních a oděvních kvalifikací“: SOTEX GINETEX CZ, Nová
Mosilana a.s., Textilní zkušební ústav, Střední škola potravinářská a služeb, Charbulova 106
Ad VI. Ústav pedagogických věd FF MU (praxe studentů v CVV); SŠ v JMK
Zdroje financování:
Ad I. Rozpočet Jihomoravského kraje.
Ad III. Projektu „CETOK - Centrum textilních a oděvních kvalifikací“ – Fondy EU, Operační program
vzdělání pro konkurenceschopnost. Celkový rozpočet projektu – 3 522 531 Kč
Ad VI. Rozpočet Jihomoravského kraje.
31

Indikátory opatření:
Ad I. Rozeslaných dotazníků: 3706
Návratnost dotazníků: 2845
Ad VI. ad 1. Počet aktivně zapojených vzdělavatelů k 31.12. 2013: 141, k 31.12.2014: 175.
Počet inzerovaných kurzů v databázi: k 31.12. 2013: 1500, k 31.12.2014: 2596
Počet přihlášek na kurzy z řad veřejnosti prostřednictvím formuláře na webu CVV: v roce 2013: 41, v
roce 2014: 836.
ad 2. Počet zodpovězených dotazů z oblasti CŽV v JMK v roce 2014: 144.
ad 3. Veletrh Gaudeamus: informačně podpořeno cca 500 osob z řad návštěvníků veletrhu.

Číslo a název opatření

3.3 Modernizace a zvýšení efektivnosti veřejných služeb zaměstnanosti
Cíl opatření
Cílem opatření je další zefektivňování stávajících služeb a posilování spolupráce s institucemi veřejné
správy, se zaměstnavateli, profesními sdruženími, vzdělávacími a neziskovými organizacemi.
Klíčové aktivity
I. Koordinace spolupráce služeb zaměstnanosti s institucemi státní správy a samosprávy,
zaměstnavateli, profesními sdruženími, vzdělávacími a neziskovými organizacemi – Úřad práce ČR,
krajská pobočka v Brně
II. Prohloubení poskytování tzv. „na míru šitých programů“ a zvolených rekvalifikací, práce s
marginalizovanými skupinami, individuální proaktivní přístup pro klienty služeb zaměstnanosti a
směrem k zaměstnavatelům – Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně
III. Řízení lidských zdrojů a zvyšování kvality vzdělávání s ohledem na oblast rozvoje lidských zdrojů a
zaměstnanosti v orgánech Jihomoravského kraje – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
IV. Podpora dalšího rozvoje služeb poskytovaných Centrem vzdělávání všem uchazečům a zájemcům
o zaměstnání – CVV Brno Bosonohy
V. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením
Modernizace a zvýšení efektivnosti veřejných služeb zaměstnanosti – Odbor regionálního rozvoje KrÚ
JMK
Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad I. Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Brně (ÚP) - intenzivně spolupracuje s významnými
zaměstnavateli v území, s regionální samosprávou, s hospodářskými komorami, s nestátními
neziskovými organizacemi, s odborovými svazy, vysokými školami a se vzdělávacími institucemi.
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Pracovníci ÚP se pravidelně účastní jednání RRLZ i RHSD. V roce 2014 se ÚP ČR, krajská pobočka v
Brně aktivně účastnila prací v celkem pěti projektech, financovaných z ESF, jejichž cílem je zlepšit
koordinaci veřejných služeb zaměstnanosti s institucemi veřejné správy a samosprávy a se vzdělávací
a podnikatelskou sférou. Dva z těchto pěti projektů sami administrujeme – jedná se o projekty páté
prioritní osy OP LZZ, tedy projekty mezinárodní spolupráce. Jeden z těchto projektů má příznačný
název: Efektivní služby zaměstnanosti v podmínkách hospodářské recese.
Ad II. Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Brně - v rámci úkolů stanovených mu legislativou cíleně,
trvale a intenzivně pracuje s marginalizovanými skupinami, přičemž zcela programově uplatňuje
individuální přístup k těmto osobám. V roce 2014 se výrazným způsobem zintenzivnila i práce se
zaměstnavateli; měsíčně je v rámci kraje prováděno zhruba 200 monitorovacích návštěv u
zaměstnavatelů.
Ad III. V zájmu zlepšování kvalifikace svých pracovníků ÚP ČR - Krajská pobočka v Brně - pravidelně
realizuje projekty, které jsou financovány ze zdrojů Evropské komise (Program celoživotního
vzdělávání) či z prostředků ESF. V roce 2014 si celkem 22 pracovníků naší krajské pobočky zlepšilo
kvalifikaci zapojením do projektu Masarykovy univerzity „Aktivní matchingu“, 47 si zvýšilo kvalifikaci
účastí v projektu „Efektivní služby zaměstnanosti v podmínkách hospodářské recese“ a dalších 36
získalo nové zkušenosti účastí v projektu „Inovace v sociálních službách“. V rámci celostátního
projektu MIKOP (Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR) bylo v průběhu roku 2014
proškoleno 350 našich pracovníků.
Jihomoravský kraj i v roce 2014 realizoval projekt Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání
v orgánech Jihomoravského kraje“. V rámci realizace projektu byla vytvořena řada inovativních
produktů, které byly v praxi zavedeny, dále vznikly nové kurzy realizované z vlastních zdrojů příjemce
podpory, které budou dále školeny ve fázi udržitelnosti. Projekt naplnil všechny ukazatele, ke kterým
se příjemce podpory zavázal, některé (zejména počty proškolených osob a úspěšných absolventů
kurzů) dokonce přesáhl. O úspěšnosti projektu vypovídají i evaluační dotazníky z každého školení,
které kvalitu a smysluplnost kurzů dokazují.
V rámci prezenčních kurzů byly realizovány kurzy:
 Model Excelence EFQM (na standardní model CAF, který Krajský úřad Jihomoravského kraje
realizuje již řadu let a byl již v minulosti oceněn, bylo navázáno modelem EFQM, kdy
zejména kvalitní školení a práce s cílovou pracovní skupinou určenou pro implementaci
tohoto modelu ze strany lektorů přispěly k první sebehodnotící zprávě dle modelu EFQM).
 Prezentační dovednosti - kurz byl veden jako praktický workshop s nácvikem základních
metod prezentačních dovedností se zaměřením na volené zástupce Jihomoravského kraje
jako specifickou cílovou skupinu.
Po celý rok 2014 probíhaly také e-learningové běhy těchto kurzů: Strategické řízení, Moderní nástroje
řízení kvality, Střet zájmů, Korupce (prevence a eliminace), Monitoring a hodnocení dopadů
veřejného rozhodování, Specifika vybraných právní předpisů, Rozvojové programy v období 20142020). Všechny e-learningové kurzy byly zpřístupněné na internetovém odkazu dodavatelské firmy:
http://academy.aqe.cz/ a jsou plně funkční i po skončení projektu.
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Ad IV. Centrum vzdělávání všech realizovalo aktivity prostřednictvím:


Kariérní poradenství pro veřejnost zdarma formou individuálních konzultací na pobočkách
Brno, Hodonín a Znojmo. 2 x ročně probíhá evaluace této služby formou dotazníku.



Příprava pobočky v Boskovicích (leden 2015)



Kurz Kreativní životopis pro veřejnost



Assessment centrum pro veřejnost

Ad V. Viz. bod 1.1 plnění aktivity VIII.
Spolupracující subjekty:
Ad I. Instituce veřejné správy a samosprávy, Krajská hospodářská komora, Masarykova univerzita,
ANNO, MMB, BEVE.
Ad II. Zaměstnavatelé v JMK.
Ad III. Krajský úřad, Krajská hospodářská komora, Masarykova univerzita, Asociace nestátních
neziskových organizací JMK.
Ad IV. Kariérní poradenství pro veřejnost: město Znojmo (bezplatné poskytnutí prostor)
Assessment centrum pro veřejnost - FSS MU – praxe studentů v CVV.
Zdroje financování:
Ad I. Státní rozpočet ČR, prostředky z fondů EU: OP LZZ a OP VK.
Ad II. Státní rozpočet ČR, prostředky z fondů EU: OP LZZ a OP VK.
Ad III. Státní rozpočet ČR, prostředky z fondů EU: OP LZZ a OP VK.
Projekt „Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje“: EU
fondy, OP LZZ. Celková profinancovaná částka: 742 000 Kč. Z rozpočtu JMK: 112 000 Kč.
Ad IV. Rozpočet JMK.
Indikátory opatření:
Ad I. Počet podpořených osob – 117.
Ad II. Počet podpořených osob - cca 5000 osob a cca 2400 zaměstnavatelů.
Ad III. ÚP: počet podpořených osob: 455
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Projekt „Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje“:
statisticky lze ještě uvést, že celkový počet osob, které v rámci projektu absolvovalo alespoň jeden
kurz, bylo 495, přitom absolventů jednotlivých kurzů bylo 1263.
Ad IV. Počet podpořených klientů z řad veřejnosti: v roce 2014: 167 klientů.
Provedeno 443 konzultací.

Číslo a název opatření

3.4 Rovné příležitosti
Cíl opatření
Cílem je odstraňování přetrvávajících nerovností v přístupu k zaměstnávání žen a mužů, odstraňování
dalších bariér v rovném přístupu všech dotčených skupin na trh práce a pracovní uplatnění. Vytváření
podmínek na trhu práce, které budou respektovat rovný přístup z hlediska pohlaví, věku, barvy pleti,
etnické příslušnosti, apod. Zvýšení povědomí o nových formách zaměstnávání a podpora jejich
zavádění. Cílem opatření je rovněž předcházet vzniku nezaměstnanosti a zkrácení doby, po kterou
jsou osoby ze znevýhodněných skupin nezaměstnané (osoby do 20 let věku, občané se zdravotním
znevýhodněním, lidé nad 50 let věku, osoby bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, osoby po
mateřské a rodičovské dovolené, lidé s malými dětmi, dlouhodobě nezaměstnaní, příslušníci
etnických a národnostních menšin, imigranti a zahraniční pracovníci).
Klíčové aktivity
I. Zvyšování veřejného povědomí o otázkách diskriminace znevýhodněných skupin na pracovním trhu
a možnostech boje s diskriminací – ANNO JMK
II. Podpora informační a propagační kampaně, která bude zdůrazňovat výhody nových forem
zaměstnávání jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele ve vazbě na koncepci rodinné politiky
Jihomoravského kraje – Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně
III. Podpora nových forem zaměstnávání (dílčí úvazky, sdílená pracovní místa, práce z domu), což
povede k vytváření podmínek maximální účasti znevýhodněných skupin osob na trhu práce (včetně
zapojení osob na rodičovské dovolené) – Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně
IV. Podpora sociálních služeb v oblasti péče o děti a starší či nemocné členy rodiny, a tím zlepšení
přístupu na trh práce pro osoby pečující o děti a starší či nemocné členy rodiny – Odbor sociálních
věcí KrÚ JMK
V. Podpora dalšího procesu integrace cizinců, migrantů a národnostních menšin na území
Jihomoravského kraje – Jihomoravský kraj
VI. Podpora zaměstnávání zdravotně postižených osob – Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně
VII. Podpora zajištění poradenství pro volbu budoucího povolání s ohledem na rovné příležitosti –
Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně, odbor školství KrÚ JMK
VIII. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením Rovné
příležitosti – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
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Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad I. Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje realizuje poradenství týkající
se legislativy - pracovní právo apod. Dále realizuje aktivity zaměřené na Age management - ženy 55+
- formou konzultace k projektům, propagace činnosti ženských spolků apod.
Okresní hospodářská komora Vyškov realizovala projekt „Ženy a podnikání“, jehož součástí byla
klíčová aktivita „Šíření výstupů a osvěta“, v jejímž rámci se prováděly aktivity, které informovaly o
podnikání žen. Ve zmíněném projektu bylo myšleno na maminky na rodičovských dovolených a pro 4
z nich byla zřízena pracovní místa na poloviční úvazek.
Ad II. Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Brně - v rámci úkolů stanovených mu zákonem trvale
intenzivně pracuje se zaměstnavateli, a to i s cílem zvýšit důraz na rozvoj nových forem
zaměstnávání. Tato otázka je řešena při každé tzv. „monitorovací návštěvě u zaměstnavatelů“,
kterých bylo v roce 2014 prováděno zhruba 200 každý měsíc.
Ad III. Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Brně - v rámci úkolů stanovených mu zákonem trvale
intenzivně pracuje se zaměstnavateli s cílem zvýšit důraz na flexibilitu pracovní síly a na intenzivnější
zapojování žen do ekonomiky (problémem ČR není nízká účast „osob na rodičovské dovolené“ na
zaměstnanosti, ale nízké zapojení žen v zaměstnanosti).
Masarykova univerzita realizuje projekt Projekt „Work-life balance vědeckých pracovníků projektů OP
VaVpI“ (reg. č. CZ.1.04/3.4.04/76.00133). Cílem projektu je zavedení systému rozvoje lidských zdrojů,
který směřuje k podpoře slaďování rodinného a profesního života (dále: WLB) vědeckých pracovníků.
Projekt je orientován na komplex cílových skupin, které jsou zapojeny do této tematiky. Primární roli
mají cílové skupiny zaměstnanců, a to konkrétně vědeckých pracovníků OP VaVpI projektů
přírodovědných oborů a pracovníci rozvoje lidských zdrojů. Od těchto cílových skupin se odvíjí
jednotlivé aktivity, které směřují k:
vzdělaným pracovníkům rozvoje lidských zdrojů s proaktivním přístupem k rovným příležitostem,
vědcům, kteří jsou informovaní v oblasti WLB a mají k dispozici nástroje umožňující sladit jejich
rodinné a profesní životy. Dílčím cílem projektu je zvýšení využívání flexibilních forem zaměstnávání,
zavedení systému zachování kontaktu vědců na rodičovské dovolené (dále: RD) s oborem a udržení
jejich odbornosti.
Seznam klíčových aktivit projektu:






KA1 Realizace auditu rovných příležitostí na vybraném vědeckém pracovišti - vyhodnotí
podporu rovných příležitostí na vybraném pracovišti a navrhne nástroje a postupy ke zlepšení
a zefektivnění v identifikovaných oblastech; závěry budou zpracovány do řídícího dokumentu
lidských zdrojů.
KA2 Zpracování analýzy možnosti vytvoření zařízení péče o děti v prostorách zapojených
vědeckých pracovišť (školka, dětský koutek, přebalovací pult, apod.) - bude vytvořen
komplexní dokument sloužící pro potřeby vyššího vedení MU a partnerských institucí při
dalším postupu v oblasti podpory rodičů s dětmi.
KA3 Vyškolení pracovníků zabývajících se HR v oblasti rovných příležitostí - skládající se ze 3
nezávislých bloků se zaměřením na potřeby vědeckých pracovníků v oblasti slaďování
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rodinného a profesního života, jehož výstupem bude 10 vyškolených pracovníků.
KA4 Zavedení systému poradenství v oblasti rovných příležitostí - vytvoření poradenských
míst, která budou poskytovat konzultace v oblasti rovných příležitostí s cílem zvýšit
informovanost vědeckých pracovníků a zvýšit využívání dostupných nástrojů slaďování
rodinného a profesního života.
KA5 Vytvoření informačních zdrojů pro vědecké pracovníky v oblasti - prostřednictvím
informačních materiálů ve formě webového portálu, brožur či newsletterů vytvořených na
základě auditu rovných příležitostí.
KA6 Podpora flexibilních forem práce a udržení kontaktu rodičů s oborem - zejména formou
úvazků v rozsahu 0,2 až 0,4 pro osoby vybrané transparentním systémem výběru
podpořených osob.
KA7 Realizace workshopů pracovníků HR - formou pravidelného (pololetně) setkávání
pracovníků odpovědných za rozvoj LZ, vědeckých pracovníků odpovědných za personální
řízení týmů a zástupců realizačního týmu.
KA8 Organizace diskusních kulatých stolů - přenesení tématu rovných příležitostí na vyšší,
politickou úroveň a jeho zviditelnění formou diskuzí nad aplikací principů rovných příležitostí
a nad vhodnými kroky ke zlepšení slaďování rodinného a profesního života vědeckých
pracovníků.
KA9 Prezentace informací široké veřejnosti - zvýšení informovanosti o tématu rovných
příležitostí formou dvou konferencí obecnějších než kulaté stoly, kdy první konference
představí projekt a druhá se zaměří na jeho výstupy a výsledky.
KA10 Zavedení evidence a statistiky využívání opatření podpory rovných příležitostí - nad
rámec standardního monitoringu bude sledováno využívání podpory rovných příležitostí
v rámci projektu s roční pravidelností analýz a tvorbou souhrnných zpráv.

Ad IV. V této oblasti Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně realizací svého projektu „Inovace
v sociálních službách“ zlepšil v roce 2014 kvalifikaci svých 36 pracovníků. Tito pracovníci se aktivně
zapojili do projektových aktivit, spočívajících zejména v přenosu dobré praxe ze zemí, kde sociální
práce je prováděna na velmi vysoké úrovní (Švédsko, Německo, Rakousko).
Ad V. V roce 2014 se do řešení problematiky integrace cizinců zapojil i Úřad práce ČR, krajská
pobočka v Brně, a to aktivní účastí v projektu „Integrace cizinců na trh práce“ (OP LZZ). Do této
aktivity bylo v roce 2014 zapojeno 27 jeho pracovníků.
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců (projekt Odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu JMK) poskytuje cizincům ze třetích zemí (mimo EU) právní a sociální poradenství,
vzdělávací kurzy, asistenci při kontaktu s úřady nebo pomoc v nouzi s cílem usnadnit jejich začlenění
do české společnosti. Služby Centra však nejsou zaměřeny pouze na cizince samotné, avšak také na
majoritní společnost a instituce veřejné správy. Pro každou z těchto skupin zajišťuje Centrum různé
služby (od výuky češtiny pro cizince, přes usnadnění kontaktu cizince s institucemi veřejné správy
prostřednictvím doprovodu a mediace, až po multikulturní akce). Veškeré služby jsou poskytovány
bezplatně.
Služby a aktivity Centra:
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Sociálně právní poradenství: partnerskými organizacemi je poskytována pomoc při vyřizování
pobytových oprávnění, pomoc při ověřování dokladů o vzdělání ze země původu, asistence
při jednání se zaměstnavateli a na úřadech, poradenství ve věcech cizineckého práva, pomoc
při zajišťování zdravotního pojištění a zdravotní péče, sociálně-psychologická intervence
apod. Poradenství je zajišťováno v prostorách Centra a v kancelářích partnerských organizací
Diecézní charita Brno, SOZE a OPU.



Sociokulturní kurzy: zahrnují osvojení si sociokulturních a komunikačních dovedností
typických pro české prostředí a napomoci tak cizincům k dosažení sociální nezávislosti a
soběstačnosti. Kurzy jsou realizovány formou konverzace v českém jazyce na vybraná témata,
která pomáhají cizincům přiblížit život v ČR.



Kurzy českého jazyka pro cizince: jsou tak jednou z centrálních služeb poskytovaných
Integračním centrem. Jsou poskytovány ve třech úrovních – začátečníci (A1), mírně pokročilí
(A2) a středně pokročilí (B1). Celková hodinová dotace jednoho kurzu je 72 hodin. Výuka
jazykových kurzů probíhá převážně v Brně, pravidelně také v Hodoníně a Blansku. V případě
zájmu cizinců jsou kurzy realizovány i v jiných lokalitách kraje. Výuku zajišťuje partnerská
organizace SOZE.



Aktivity pro děti a mládež: zahrnují výuku českého jazyka pro děti cizinců, v rámci programu
„Škola bez hranic“ je na ZŠ a MŠ Staňkova vyučován nepovinný předmět český jazyk pro
cizince, dále je pro děti a mládež realizován socializační program zaměřující se na zvýšení
jejich osobní i rodinné motivace, informačního rozhledu a praktických dovedností podporující
funkční a informační gramotnost.



Integrační centrum realizuje na základě zvýšené poptávky ze strany rodičů další volnočasové
kurzy českého jazyka pro děti.



Terénní sociální práce: je v projektu realizována prostřednictvím partnerské organizace
Diecézní charita Brno. Jejím cílem je prevence vzniku případných problémů ve vztahu mezi
komunitami cizinců a majoritou prostřednictvím vyhledávání a kontaktování potenciálních
klientů Integračního centra v jejich přirozeném prostředí (důraz je kladen na pokrytí oblastí
mimo Brno a Blansko; v těchto městech provozuje Integrační centrum své pobočky).



Informační centrum: V prostorách Integračního centra byla zřízena vícejazyčná knihovna
s čítárnou a počítačová učebna s přístupem k internetu, která je dostupná klientům po celou
otevírací dobu Centra (Po – Čt: 9:00 – 20:30; Pá: 9:00 – 16:00).



Podpora multikulturních aktivit: jsou realizovány a podporovány multikulturní akce, výukové
cykly s migrační a cizineckou problematikou. Jejich cílem je seznámit veřejnost s kulturou
příchozích cizinců a napomáhat tak odstranění rasismu a xenofobie.
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Odborné přednášky pro cizince: v prostorách Integračního centra jsou pravidelně pořádány
odborné přednášky pro cizince na aktuální témata (např. podmínky zkoušky z českého jazyka
potřebné pro žádost o trvalý pobyt, nostrifikace vzdělání, změny v zákoně o pobytu cizinců,
daňové přiznání fyzických osob apod.) Témata jednotlivých informačních přednášek jsou
v závislosti na zájmu klientů následně zpracována do podoby informačních karet. Tyto karty
jsou poté přeloženy do šesti jazykových mutací a zveřejněny na webových stránkách Centra.

Aktivity realizované v roce 2014:
Počet
Počet
Datum

Název akce

Typ akce

účastníků
cizinců

Počet
zástupců
majority

celkem

24.2.2014

Daň z příjmů fyzických osob, problematiky
zamezení dvojího zdanění…

odborný seminář pro
cizince

12

9

3

12.3.2014

Vše o pracovních smlouvách

odborný seminář pro
cizince

17

14

3

24.3.2014

Narození dítěte, uzavření manželství, rodina

odborný seminář pro
cizince

17

15

2

26.3.2014

Získání státního občanství (realizováno v Blansku)

odborný seminář pro
cizince

3

3

0

28.3.2014

Lamacentrum

volnočasová aktivita

14

13

1

9.4.2014

Hledání nového zaměstnání

odborný seminář pro
cizince

30

29

1

17.4.2014

Velikonoční tvoření

volnočasová aktivita

8

8

0

25.4.2014

Den Země

multikulturní akce

8

8

0

4.5.2014

Den národnostních menšin

multikulturní akce

152

9

143

Dluhová problem
5.5.2014

tika

odborný seminář pro
cizince

15

15

0

2.6.2014

Zkouška z českého jazyka pro žadatele o trvalý
pobyt

odborný seminář pro
cizince

16

11

5

6.6.2014

Multikulturní podvečer

multikulturní akce

5

5

0

6.6.2014

V šest před domem

multikulturní akce

50

30

20

.6.2014

Quilling pro začátečníky

volnočasová aktivita

9

5

4

20.6.2014

Platforma aktérů integrace v JMK

Platforma

30

3

27

26.6.2014

Naše cesta

volnočasová aktivita

3

3

0

6

39

1.7.2014

Co je to diskriminace

odborný seminář pro
cizince

7

5

2

4.7.2014

Krabičkování

volnočasová aktivita

6

0

6

18.7.2014

Přáníčka technikou Big-Shot

volnočasová aktivita

5

1

4

1.8.2014

Malování olejovými barvami

volnočasová aktivita

9

8

1

15.8.2014

Výroba květinové dekorace

volnočasová aktivita

10

4

6

16.9.2014

Práva a povinnosti dlouhodobě pobývajících
cizinců

odborný seminář pro
cizince

18

13

5

4.10.2014

Vítejte v České republice -anglický

odborný seminář pro
cizince

10

10

0

8.10.2014

O zkoušce pro účely udělování státního občanství

odborný seminář pro
cizince

19

17

2

23.10.2014

Vše o zaměstnanecké kartě

odborný seminář pro
cizince

14

12

2

4.11.2014

Interkulturní komunikace

odborný seminář

15

0

15

25.11.2014

Systém zdravotního pojištění v ČR

odborný seminář pro
cizince

9

7

2

3.12.2014

Udělení státního občanství ČR

odborný seminář pro
cizince

17

13

4

9.12.2014

Platforma aktérů integrace v JMK

Platforma

33

2

32

10.12.2014

Co přináší nový občanský zákoník

odborný seminář pro
cizince

6

5

1

13.12.2014

Předvánoční dílna - ozdobné balení dárků

volnočasová aktivita

5

1

4

Počet
Počet
Termín

Název kurzu

Vyučující

účastníků

Počet zástupců majority
cizinců

celkem
3. 3. - 7. 5. 2014

Arabština A1

Jalout Zakwan

7

3

5

25. 2. - 24. 4. 2014

Angličtina B1

Jan Slavík

11

11

0

13. 2. - 24. 4. 2014

Angličtina A1

Tereza Honsová

7

7

0

18. 9. - 16. 12. 2014

Angličtina A2

Marie Chmelinová

7

7

0

32

28

4

Ad VI. Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně věnuje trvale výraznou pozornost podpoře
zaměstnávání osob zdravotně postižených, a to jak ve své poradenské činnosti, tak při aplikaci všech
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Ad VII. Grantové projekty v rámci prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání v globálním grantu
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CZ.1.07/1.1.17 – Rovné příležitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji.
Jednotlivé projekty realizují zejména školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace,
právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství a organizace působící v oblasti
volného času dětí a mládeže. Projekty jsou zaměřeny zejména na rovný přístup ke vzdělávání, rozvoj
poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a
psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vybudování „záchytné sítě“
pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí
navrátit.
Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně věnuje trvale výraznou pozornost poradenství pro volbu
povolání, a to v těch intencích, jak mu to nařizuje platná legislativa.
Ad VIII. Viz. bod 1.1 plnění aktivity VIII.
Spolupracující subjekty:
Ad I. Projekt „Ženy a podnikání“ - Okresní hospodářské komory Vyškov:







Nestátní neziskové organizace – kluby maminek, mateřská centra umožnily propagaci
projektu cílovým skupinám.
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Brně – při podání projektu byla KrP v Brně
přislíbena součinnost a ta v realizaci byla dodržena. KoP pomáhaly s naplňováním projektu
cílovou skupinou.
Obce a města v JMK – o spolupráci byly požádány všechny obce okresu Vyškov, aktivněji se
zapojily jen některé. Výborná spolupráce byla s městy Bučovice, Slavkov u Brna a Vyškov.
Poskytly prostory pro konání aktivit, propagovali aktivity ve svých zpravodajích, ocenily
podnikatelku roku.
Hospodářské komory - Okresní hospodářská komora Vyškov byla realizátorem projektu Ženy
a podnikání

Ad III. Partnery projektu jsou: Jihomoravský kraj, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu,
z.s.o., Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzita Brno, Ústav fyziky
materiálů AV ČR, v.v.i.
V rámci Masarykovy univerzity jsou zapojena tyto pracoviště:
 Centrální řídicí struktura projektu CEITEC
 Středoevropský technologický institut
 CETOCOEN (Přírodovědecká fakulta)
Projekt je primárně koordinován a realizován řešitelským týmem, který působí v rámci Masarykovy
univerzity (Centrální řídicí struktura projektu CEITEC).
Ad V. Partnery projektu jsou: Organizace na pomoc uprchlíkům, Diecézní charita Brno, Statutární
město Brno, ZŠ a MŠ Staňkova 12, Brnopolis, Armáda spásy.
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Ad VII. Školy a školská zařízení na území JMK, nestátní neziskové organizace a právnické osoby
působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství a organizace působící v oblasti volného času dětí a
mládeže.
Zdroje financování:
Ad I. Projekt „Ženy a podnikání“ - Okresní hospodářské komory Vyškov:
Fondy EU - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost – hodnota celého projektu za 2 roky cca
2 700 000 Kč.
Ad III. Projekt „Work-life balance vědeckých pracovníků projektů OP VaVpI“ je financovaný
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celkové výdaje projektu 7 701 921,44 Kč
Ad V. EIF, celkový rozpočet projektu 8 653 635 Kč
Ad VII. Grantové projekty jsou schváleny ve výši cca 90 mil. Kč. GG v OP 1.2 je financován z 85 %
z prostředků Evropské unie a 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.
Indikátory opatření:
Ad I. Projekt „Ženy a podnikání“ - Okresní hospodářské komory Vyškov:
Indikátor

Cílová hodnota

Stav k 31.10.2014

Počet nově vytvořených pracovních míst
pro znevýhodněné skupiny

10

11

Počet podpořených osob – celkem

126

129

Počet podpořených organizací – celkem

3

3

87

90

2

2

Počet úspěšných
celkem
Počet
nově
produktů

absolventů

kurzů

–

vytvořených/inovovaných

Ad III. Projekt „Work-life balance vědeckých pracovníků projektů OP VaVpI“



počet podpořených osob: 235



počet podpořených organizací: 6



počet úspěšných absolventů kurzů: 30



počet nově vytvořených produktů: 13
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Ad V. Terénní prací bylo osloveno 586 cizinců.
Další aktivity v roce 2014:
počet akcí počet účastníků z toho cizinci
odborný seminář pro cizince

15

210

178

volnočasová aktivita

9

69

43

multikulturní akce

4

215

52

Platforma

2

63

5

Tábor pro děti cizinců

4

42

31

Přednášky o cizincích a migraci na školách 21

1229

0

kurz cizího jazyka (angličtina,) pro cizince

4

32

28

odborný seminář

1

15

0

Kurzy čj pro dospělé

31

759

0

Kurzy čj pro děti

9

172

0

Kurzy PC

5

37

0

Kurzy socio-kulturní orientace

17

260

0

Ad VII. Grantové projekty jsou v realizaci v rozmezí od roku 2012 do roku 2015. Některé z projektů
jsou dosud v realizaci. Hodnoty tedy nejsou v tuto chvíli konečné. V rámci projektů jsou sledovány
zejména tyto hodnoty:
Počet podpořených projektů – plán 6, skutečnost 17.
Počet podpořených dětí a žáků – plán 4370, skutečnost 13 212.
Počet podpořených pracovníků (pedagogů) v dalším vzdělávání – plán 47, skutečnost 1 669.
Počet poskytovatelů služeb – plán 468, skutečnost 493.
Počet nově vytvořených produktů – plán 23, skutečnost 15.
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