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1. Údaje o projektu
Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/2.3.00/09.0081

Název projektu:

Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství

Číslo prioritní osy:

7.2

Celková výše finanční podpory:

10 384 094,04

Částka ESF:

8 826 479,91

Křížové financování:

0,00

Datum zahájení realizace projektu:

01.10.2009

Datum ukončení realizace projektu: 30.09.2012
Číslo právního aktu
(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření):

09/042/2009

2. Zpráva o udržitelnosti
Pořadové číslo zprávy:

9

Pořadové číslo MZ o
udržitelnosti:

3

Typ MZ:

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Sledované období od:

01.10.2014

Sledované období do:

30.09.2015

Předpokládané datum
předložení ŘO/ZS:

30.11.2015

Doplňující informace k realizaci udržitelnosti:
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3. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy
Název příjemce:

Mendelova univerzita v Brně

IČ příjemce:

62156489

Hlavní kontaktní osoba:
Příjmení:

Jméno:

Květoslava

Titul před: Doc. Ing.

Titul za:

Ph.D.

Telefon I:

545433257

Telefon II:

Email:

sustova@mendelu.cz

Fax:

Funkce:

docent

Šustová

Statutární zástupce:
Příjmení:

Havel

Jméno:

Ladislav

Titul před: prof. RNDr.

Titul za:

CSc.

Telefon I:

545435004

Telefon II:

Email:

rektor@mendelu.cz

Fax:

Funkce:

rektor

Zhotovitel Zprávy o udržitelnosti:
Příjmení:

Jůzl

Titul před:

Jméno:

Miroslav

Titul za:

Telefon I:

+420775285392

Telefon II:

Email:

MIROSLAV.JUZL@MENDELU.CZ

Fax:

Funkce:

4. Popis udržitelnosti
(Celé klíčové aktivity, metodiky, kurzy atd., vše co v rámci udržitelnosti
zachováváte)
Klíčové aktivity KA02 až 06 zahrnují vzdělávací akce velkého rozsahu - konference, semináře, přednášky, a
malého rozsahu - workshopy a školení pro cílové skupiny VŠ studentů a pracovníků VaV. KA09 webovou aplikaci
www.mlekarstvi.cz. Každý z partnerů udržuje nejvhodnější akce na základě již získaných dotazníků od cílových
skupin a následně upravil témata akcí, které chystal.
Klíčová aktivita KA02 (Vzdělávání pracovníků vývoje a inovací v laboratořích pro kontrolu složení a vlastností
mléka pro zvýšení konkurenceschopnosti oboru) je v kompetenci VÚCHS Rapotín. Je založena na vzdělávání
zaměstnanců laboratoří. Cílem je seznámit tyto pracovníky VaV s novými trendy a metodami v jejich oboru.
KA03 nazvanou Vzdělávání v oblasti výzkumu, vývoje, inovace, výroby a zpracování mléka, zlepšení kvalifikace
VŠ studentů, doktorandů a dalších profes. pracovníků v mlék. oboru zajišťuje MENDELU. Cílová skupina i počet
účastníků je nejvyšší. Cílem aktivity je dvakrát do roka připravit akce většího rozsahu pro ročníky navštěvující
předměty s mlékařskou tématikou. Jednou ročně se lektoři partnerů setkávají na Dnu VÚM,
jako významné akci na koordinaci a školení.
KA04 je Vzdělávací program (VP) v oblasti produkce a zdrav. nezávadnosti mléka. Zajišťuje jej Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích. Aktivita je orientovaná na VŠ studenty v souladu s potřebami a možnostmi v
regionu, kde se tradičně produkuje mléko vysoké jakosti. Nosnými tématy bývají hygiena surovin a potravin.
KA05 je VP v oblasti mlékáren. technologií, labor. metod a produkce zdravých a bezpečných potravin je
naplňován VÚM Praha, který je uznávanou institucí v oblasti výzkumu a vývoje a také školení pracovníků z
průmyslu, což splňuje i v udržitelnosti projektu. Jednou ročně se lektoři partnerů setkávají na Dnu VÚM.
Klíčovou aktivitou KA08 je multimediální DVD. Tato KA byla naplněna, ale je udržována zařazováním DVD do
výuky pro klíčovou skupinu VŠ studentů na MENDELU a JČU. Klíčovou aktivitou KA09 je web mlekarstvi.cz.
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5. Zajištění udržitelnosti vzhledem ke stanoveným cílům
(Jakým způsobem byly výstupy ve sledovaném období udržovány)
V KA02 bylo uspořádáno oproti minulým obdobím 7 akcí v bližší koordinaci s VÚM (KA05), ovšem 2 tradiční
(workshopy v Buštěhradu a Tuřanech) byly udrženy. Pro pracovníky byla řešena aktuální problematika v oblasti
kontroly složení a vlastností mléka pro zvýšení konkurenceschopnosti oboru (38 účastníků). Většinou akcí byly
přednášky pro studenty VŠ (128 úč.) zaměřené na doplnění znalostí v oblasti kontroly jakosti mléka. Aktivitu
udržuje doc. Hanuš, který tak činí nyní jako pracovník VÚM. V KA03 se letos nekonal Den s mlékem na
MENDELU, tato akce bude obnovena z organizačních důvodů v březnu 2016. Místo toho se konaly 2 workshopy
studentů s tématikou zpracování závěrečných prací, protože o ně byl mezi studenty zájem (16 úč.). Zejména byly
rozšířeny o tématiku plagiátorství a vyhledávání aktuálních vědeckých poznatků na WOS. Aktivitu udržuje Ing.
Jůzl. V KA04 se konaly 3 akce, přednáška o dozorových orgánech v oblasti kontroly jakosti potravin (zejména
mléka a mléčných výrobků) (20 úč., a 2 workshopy na zpracování závěrečných prací studentů (33 úč.). Aktivitu
udržuje doc. Samková. V KA05 se konalo několik akcí ve spolupráci s KA02. Významnou akcí byl opět Den VÚM,
možnost setkání odborníků z řad partnerů a lektorů, jak již využitých, tak i následně oslovených pro některou z
dalších vzdělávacích akcí v tomto projektu (87 úč.). Aktivitu udržuje Ing. Cicvárek a doc. Hanuš. V KA06 se
uskutečnilo několik akcí, jednak akce publicity vedoucí k popularizaci konzumace mléka, jako tradiční seminář
Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků XII., zaměřený na skupinu pracovníků VaV z řad farmářů a
malých výrobců. Akce byla doprovázena ochutnávkou výrobků přihlášených do soutěže (24 účastníků).
Významnou akcí bylo uspořádání další výstavy sýrových etiket z LAKTOS COLLECTION s názvem Etikety
farmářských sýrů z celého světa (27 úč.). Semináře Alergeny se zúčastnilo 26 úč. i z řad dozorových orgánů.
Sýrařský workshop byla akce (10 úč.), kde byly řešeny současné trendy v oboru.

6. Problémy vzniklé v rámci udržitelnosti a způsob jejich odstranění
Plánovaná akce (v KA03) Den s mlékem na MENDELU byl přeložen na další ročník z organizačních důvodů.
Změnu data si vyžádala cílová skupina i organizátoři, došlo k časové kolizi několika akcí univerzity.
I přes veškerou snahu dochází ke změnám v zamýšleném programu aktivit, je to způsobeno vytížením pracovníků
garantujících tyto akce, lektorů a i například studentů. Dalším problém je adekvátní zajištění fotografických
záznamů z akcí, je to jednak závislé na tom, zda lektor má u sebe fotoaparát, a ne vždy jsou tyto materiály
dohledány a předány pracovníkovi zpracovávajícímu monitorovací zprávu. Dále končí životnost vybavení
pořízeného v rámci projektu jako jsou laptopy a jejich příslušenství (myši).

7. Přehled kontrol po ukončení projektu
8. Podstatné/nepodstatné změny
9. Přílohy
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10. Čestné prohlášení příjemce
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:
1.

Všechny informace v předložené Zprávě o udržitelnosti a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a
možných následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2.

Udržitelnost projektu je v souladu s podmínkami uvedenými v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o
poskytnutí dotace/ /Smlouvě o realizaci GP/jiného právního aktu;

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/oprávněné osoby:

prof. RNDr. Ladislav Havel CSc.

Funkce v organizaci:

rektor

Místo a datum:
Podpis a razítko:

Poznámky:

*) Pokud Zprávu o udržitelnosti podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Zprávy o udržitelnosti přiloženo její pověření od
statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci grantového projektu/jiném
právním aktu.
V případě, že pověření bude platné pro celou dobu udržitelnosti projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Zprávě o udržitelnosti. .
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