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Kraj Vysoa na
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ’ ’ " /

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních * 
stran ve smyslu § 1 746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ID 003066.0001

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřena:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Kraj")

Žižkova 57, 586 01 Jihlava 
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana 
Sberbank CZ, a.s 
4050004999/6800

Vysoká škola polytechnická Jihlava
se sídlem: 
zastoupená: 
IČO:
(dále jen „Příjemce") 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
prof. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem 
71226401

Komerční banka, a. s.
86-2735860297/0100

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Podpora Kraje Vysočina rozvoji Vysoké škole 
polytechnické Jihlava v letech 2022-2026 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti 
studentů školy na trhu práce“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

ČI. 3 
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy 
nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4 
Závazek Příjemce
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Kraj Vysočina
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 27 325 000 Kč (slovy: dvacet sedm 
milionů tři sta dvacet pět tisíc korun českých).

2) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu, výše dotace se 
úměrně sníží.

3) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

4) Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

1) Dotace bude proplácena průběžně na základě žádostí Příjemce o proplacení části 
dotace, a to bankovním převodem na účet Příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení žádosti o proplaceni části dotace. Za Příjemce je oprávněna podat 
žádost i kontaktní osoba uvedená v ČI. 13 této smlouvy.

2) Žádost o proplacení části dotace může být v daném kalendářním roce předložena pouze 
na maximální částku uvedenou Příjemcem na daný kalendářní rok v žádosti o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Kraje Vysočina ze dne 24. 5. 2021, tj. viz tabulka níže:

rok částka dotace
2022 5 150 000 Kč
2023 6 300 000 Kč
2024 6 325 000 Kč
2025 5 550 000 Kč
2026 4 000 000 Kč

celkem 27 325 000 Kč

3) Žádost o proplacení části dotace bude podávána písemně ze strany Příjemce na odbor 
regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina. Písemná žádost bude vždy 
obsahovat datum, pořadové číslo žádostí, období, na které je žádost určena, a výši 
požadované částky části dotace včetně členění na investiční a neinvestiční část. Období 
poslední žádosti podávané v příslušném kalendářním roce bude vždy končit datem 
31. prosince daného kalendářního roku a datum jejího podání bude respektovat Ihůtu, 
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Kraj Vysočina
kterou má poskytovatel dle odstavce 1) tohoto článku smlouvy k proplacení požadované 
části dotace.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31.12. 2026.

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají nejdříve od 1. 1.2022.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1) této 
smlouvy, vyjma osobních výdajů dle odst. 5) písm. a) a cestovného dle odst. 5 písm. f) 
tohoto článku, které musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce 
nejpozději do 31.1. 2027.

4) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům,

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací projektu, 

úhrada úvěrů a půjček,
d) penále, pokuty náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
e) dotace a dary.

5) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) mzdy, platy a ostatní platby za provedenou práci vč. povinného pojistného 

placeného zaměstnavatelem a povinné pojistné na úrazové pojištění,
b) nákupy materiálu,
c) drobný dlouhodobý hmotný majetek (zejména pořízení drobného vybavení 

laboratoří, pořízení měřidel),
d) pořízení dlouhodobého hmotného majetku (zejména stroje, přístroje a zařízení - 

pořízení přístrojového vybavení laboratoří a odborných učeben),
e) programové vybavení,
f) cestovné (tuzemské i zahraniční), 
g) nákup služeb.

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4) této smlouvy a Přílohou č. 1 této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4) této smlouvy. Pokud dojde 
k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4) a odst. 5) této smlouvy, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4) a odst. 5) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů.
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Kraj Vysočina
ČI. 8

Základní povinnosti Příjemce
Příjemce se zavazuje:

a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm, zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů projektu (např. 
analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou 
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zněni pozdějších 
předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující sek dotaci splňovaly 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné 
doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě 
chronologicky a způsobem zaručujícím jejích trvalost a aby uskutečněné příjmy a 
výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, 
paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID 003066.0001“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je 
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na 
finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data 
ukončení realizace projektu uvedeného v ČI. 7 odst. 1) této smlouvy). Úhradou DPH 
je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na 
zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,

f) doručit Kraji Vysočina nejpozději do 15. 2. následujícího kalendářního roku 
zprávu o realizaci za předchozí rok, která bude obsahovat:
- stručný popis realizovaného projektu vč. popisu způsobu prezentace výsledků 

projektu a provedené publicity,
- finanční vypořádání dotace (proplacená dotace, její čerpání a zůstatek),
- seznam účetních zápisů a na vyžádání Kraje kopie záznamů prokazující 

zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu a kopie účetních 
dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2) této 

smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, 
účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, 

že dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
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Kraj Vysocí na
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15“ ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

Čl.9
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. 
j) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem Vysočina.

2) Příjemce dotace je povinen zajistit prezentaci Kraje v následujícím rozsahu, a to 
nejméně po dobu platnosti této smlouvy:

a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 
souvisejících s realizací projektu,

b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných v rámci 
realizace projektu,

c) v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,

d) v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce 
informaci o dotační podpoře kraje - například formou testi či sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina, který je ke stažení na www,k^vysocina.cz/pubhcita nebo nasdílení 
image spotu na YouTube kanálu Kraje Vysočina,

e) v případě, že bude Příjemce kontaktován osobou uvedenou včl. 13 bodu 3) této 
smlouvy je Příjemce povinen provést oficiální pozvání zástupců Kraje, zajistit volný 
vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje a umožnit úvodní slovo (zdravici) pro 
zástupce Kraje.

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 1) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu.

4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), věznění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.
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ČI. 11
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registr 
smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj 
Vysočina.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je doc. RNDr. Iveta Fryšová, tel: 564 602 546, e-mail: 
frysova.i@kr-vysocina.cz. Kontaktní osobou Příjemce je doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., 
tel.: +420 567 141 130, e-mail: zdenek.horak@vspj.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a 
ČI. 13 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně 
s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které 
zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky 
zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 
smlouvy.

Stránka 6 z 12



Kraj VysOCind
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce, Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy,

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy,

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
14. 9. 2021 usnesením č. 0387/06/2021/ZK.

V Jihlavě dne ... 2 1 . 09.. 2021

/ {

V Jihlavě dne -110- 2021

prof. MUDr. Vácfav Báča, Ph.D. 
rektor

Vysoká ‘kola polytsch nická Jihlava 
Tolstého 16

586 01 Jihlava

, 1 y n ' i I vLp
Mgr. Hana Hajnová 
náměstkyně hejtmana

Kroj vysocioa
Mm ? 882/57, 585 0
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Kraj Vysocina
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

Vét 2dcsst o poskythti dotac

Vákený pane hejtmnane, pfedemn dkuj ca stioné posouxen2adostia tůšim se nsa pohračawn**g8*ně 

dloiehodobe spofupree nejen ve vyšováni rowvr vieélanosti otyvate) Kraje Vysočirta.

v piné úctě a $ ořáteiským pozdravem

prot, MUC Vacv vách, Pn,1). 

rektor V$P

- Strategkký zámér v$P3 na ot
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Kraj Vysočina

Vysc* kota polytechncka ihlava

***s dokam 2 7 325 000,- Kí
LNs‘ grojektus Pgdpor* Kraj?? Vysočina rozvoj Vy*0ké Skole Baokytechaické Hihiava • igzech 2022-2025 

$ ciem výšen konkurereschapnest stisfentú **oly na trha gaáce

Anotace orojektu

Vok škola poiyechniek iihlave (dle te, V*NI tla zřzena zúkonem Č. 375/2004 5b. se dne 

1. 5. 2004 jako evné veRejná wsok3 kcka renaanivetzátniho sméru • Ceské respetstice 3 jes pedinou 

veiejnou vysokcl Akoluse sidlem V Kraj Vysona. %3P1 e vysak ška%a xamřena 3 sptkovaneu 

vclnost, jepérná poslanim je poskytvet odborn různorodé stsdiyn programy zamfené zejména Me 

potřsby rugior*iihe trh práce, 9$*0v8t intenzivni sgosgrád 8 aplikačni sféru, odpoeidajic tvůrči 

čnhost • apc*oaný vyzkumn, poskytaeat pestrou nahidkua cekožbyotrha vzdlavéni a nagomht 

sstumnimsobecné vadelanostrimu roZvoj rerglomnu Kraje Vysočins V souladtu se Strategrozoj Kraje 

Mgna 2021 - 2027 3 traj*kou přikat*okz nároún strategle intelgent spechalizsce {R63), s drazem 

na sižerté gál mlacých 1 ; regionu 2 dGvocu tv. v9kgkelské mágr3c, tedy pckchocH xa stdem 

M de jméhň kreje eské repuablky,

jedesm 2*ýnamnýeh t*vod, pro naganě mntadí licé 09019t* Vy**, je sk**ečnc*t, 

Ž® evemghou lískat ~ysaksškciské *2c*3aná • regiora, kee tr*ale 2, to se týká k bakalské, tak 

znagisters*cé irounů, Gmnezesá nasbidka • tegianas vede % tonu, le 2 heep; sttadetsti odchsn 

studeva* de jnrýsh regšoeů, dommi nant n do Ams s Prahy, avšak jen malá čst z nich se o 8 bso wovaní 

3tunis na V yraci tpt do mkste pwvodnihe bydkšté Vysočns see gatk k regionem, kde obeon poCty 

vysthovalýeh dioashodobě mirn pievyaaj poty pfisthevalýeh, nicmnéně je te páv erairsná 

vysokokelsk migrace, kterě v s0uašnest nabývá n8 xwažnosti. Za poshedsich dsset iest Kra? Vysočin 

v dsledku tohato fewomnénu jen ve vlkové kategori 2$ a 55 let rtratil půgs 5 tis. obate?, což 8 setou 

fess dalekesahle dopady demnograckho vywje gopulssce 3 projevuje se xe,mnena snižovn 

porodnost 8 gaz*khesem gastoupen *kevé mnladšich kategori.

Z® účeiem zrimnni odi mladých lidi : regionu & omezeni *ysokoškolské migrace V59 

dhehodeh t*lluje o rozšiované # zkvalitovéni nabidiky sch stucijech program e br* 

V minualých ketech *e V§Pi : díky wýznamnné gdgoře Kraje 'v'y'SisdreTfs padaf aiskat nejen akrediace 

stávajicich eaKáíáhfcýíb 5tudijnkch programů dle nových pravidel Maroniho akreditačniho řadu pro 

vysoké Akolstvi {dále t „NA,," ale š akreditac zcela novéto bakal*ůskho programa Apškovane 

strojirenstvi. Zatim néjtšim spchem je pakk tiskáni áhrsdřtíKí?- navarajkciho magisterskéhe 

studijrsho progeamsu Apkevan techrške pro prvniysfevQy taxi, kter přscistavuje grMlom 

v technicka/strojirensk oblasti vzdělávám? • Krej Vysona. Souasr* mohia 59/ také Finančn 

podpoře te strany Kraje Vyscina rozšípit iabortori, wukcwou a vrkummea infrastrusktarua, což je 

nezbytnýfn pšedpokladem prs 6y8ov*ni šysPty a dal rox/) studijnich programú.
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Kraj Vysocina

edkládaný proje*t 9213* 3 úspěšný proje*t „adpor Krnje wyečina rozoj Vysoké kole 

poytesshnické sih2ahe v istech 26*7-202.3 * eem rVšené konkaarencesghoesesti etudenů koly 

a trh ore" # na dteszhedemeu spoluprácl mezi $**3 • Kraj Vysočna. cBem pfedktdanéha

ticá,é vyuky a cézem ore fmsI y oblst vdy, vtkumn 3 0OvBCI

nárotnf stratege irtehgen** spetabEce (#153) pspk* k prchlukován vazek v regkoma, spohsporáci 

s firmemi, voyzkumm? orgganiacemni #pod. Do řešen: ssdlemých výxkíííňfiych * vývoj*wýct prnjektů 

seu zpojeeáni njen studheentt) •3, sie tak vybran) $t*4m $5 dominantr z regionu Kraj wočina.

Zdůvodnění prnjektu
5mysdem přadicleného prajek* je 2výšesni kvality výuky 19 V98} a udržení a výzss*mn* ros** 

sabidky stadfa na V$P jake din veejné vysoké šao*e sédlécí na Vysočin. Pokuc bude mod V9 

nabizet neinadanpšám stfesskoiskýmn studentm kvalitní vysokokek*é dHlání na bakals*skem 

imnagiterskem shupni, mehuou msset nacani madi lidé odchrst z Kraje Vysoina Ee wzdésánimn 

do inch regios v takové mife, jašc sa to rée • současnosti, a wrazn Uk me secupndust šance, že

10*86*; studi na V*oči* rstanou Vekr významow se jevi take monost pfiBg nadamrýeh 

studentů 1 okonich kralů í celého územi eské ressabliky do reglonu ynavazn0st na atraktiitu 

a kvalitu poskyioených studjnich prograů, ot s možnosti 2rvakho usidleni v mist studia, 

význam část nannl zeeipory, o htereu V39 tád, peoeo bade všnosána na doaženě akreditac 

nnasgujicich msagistesskýeh sregr8m, akredktac stsajkcich programů de norch standurdů 840, 

ne zvyšcráné kvality g artrakctfeety stssdljnich progrem groothsenéctsm roašfen; Inkaastruktaary

• tremi pro výuky 3 tak* ma zšen kyakty ynitinich proce {hodnocení kwelity výuky, 

skrtagick fitent, zsssáchěnz sowh forem výuky, ermadonalisace aped,)
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Kraj vysocma

20-#8** N***3 

. 3%3: : 3*/ 2

Aktu4l* je 1a 58 radlizxyn *yu%. V 952) bakalishých 3 Aencm navazujicim magisserskem 

studijnimr programu. Mšechny studi • progremy jeu profesne zamnf*né 5 4*0 realizovny • presnEn’ 

í komhnvsné forě s14.

gogrezmy Techrc*e programny jsou plkovan technika prs mrómyslovou prašti, 

Aphkevan informnatika a Aplikevené strojirnsyi. Ekonomické ohory jsou Finanes a 72e/9 

á Cas*avn much, ždrzwotnátké ne*ekafské programy sou Všeciená sestra, Parádí asisteanka. 

a insterdesciplinárn progrem Zdravotr ocainé géše.

**egésterské garogfmmy Aphkevan technika o prmtskovou pra

• roce 20226 hesdde nutn zskat akers*tacž drsmtnickýc xtsndijnich pregrersú W*echmen geestra 

5 Boredni as‘stent*k.a dibe nv*e stanwd NA, na jejch sinět je třeb greet pr*bkaě pi 

myi Srahou V$P3 4 také u progrmu Mšécbscn sestra prohiouhiz a rozšh *uku, reimena 

• oroblematibtu inteenzivn pee o pacienty n kteros v souviosti $ nedostatkem a nepostradtelnost 

*valifka*ee*he tředrho nzšékřskeho prsonál goukzsl grobihajkei pandiemi onemocnés 

Covd19.

Stratgicsrýmn střtinědobým x$msěrem vadenš VŠP $ gaazk *3*sc**n Movýe* era* 

magistrsk*ch stueflsih proersmnŮ Apkewand informatiks a Ekomemniksa • managemen*, pipakně 

noekso hkat*skáhe prfn zarsen*h geeram šikované zemědéistvi, 3 t© • hront 

nadcházecich pt ie. $ ohiedem na gočadayky y rame sstés sudinéch orogee ň

bude třeha přiemcaz do praceného g-0mr na V59 nv i podpomovat stávajkci akademtick* 

psaovneý á odpeajei kvalifkaci (garastti studinch program a garanti teoretkkých $2a2jexich 

přetmntů profihipecihg zákkadu sttzdiezho grogr*r*s*s • dali odborriky : prsxR, ktek s6 hudons podAet 

na •uce Stejn tk bude mwitn neě y*udevat zzemi pra vuku a tvr3 dnnost spajených $ resalizaci 

tchto prgrarmů.

Pro m9**0s* zéskani 3 udrěeni dostaten kvalitn ich odhoeniků z prase e rmezbytné tmto 

sracomnikrw rhidrmast oén sroyrtein s aktušln rovni odmn a® p racomn imn tehu, kter je wy*31 

než * skéf. Tyt prostřetky e z?eb zajištost i zexternich zcrosů mimo VSP} Pez 

kvalitnich akadem*ckých prseenků a od borni* 2 praxe nebude možr akreditevat 3*6*1]

progrmmý dke nosých standardů *&0 8 za akrdite** {Marasty newé zejmén 

magisters*é} a VŠPí tak nehude nahidkou studijnc* arq4gr*enů schosane adekvtně rsgavat na 

potřekry regkean8in8he trhs pr*cm a poptw%u partnerů, zeprséna výnem*ých vaměstnsavstld 

e Axerrsb.

#e cajištén výuky na odpusvidajkci svalitativn iroyni je v neposedni 23ů* pothebe i udrkos 

s roviet infrastruktut ,0 *uku, zejvsna dewyav* Babortofe a odhomé učebny materiá*ern 

• přistro), *ten nen3 schoon vok 5%o1 finansoveat : jmýth zdroj.

ACkel y gaosledrs*h letech desks * zstaven poklesu demnograficke k*8y, je stéle citeim n22ký oodet 

stidertů v mnaturtnichy ronicich, niemntém je jistý jeich 3* de hudoscn*. Současn* •$P3 msi četit 

sné konkurenci dakškc* VŠ v rámci ce* Ů*. ledinou cestou, jak pišákat kvalitn? studenty m V$P} 

3 sniži edlh miacých pesrspektknich lidi z regionu, tak zůstává 3 nadle nabvá na vsamnese 

monost nabldneut ]im plné # krulitnsé Bo, • Mgí- vysokeškkske vedéláni gatrektnich grofesné

4
*we -
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