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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:

7

Typ MZ:

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Sledované období od:

01.10.2012

Sledované období do:

30.09.2013

Předpokládané datum
předložení ŘO/ZS:

30.11.2013

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:

Hlušek

Jméno:

Jaroslav

Titul před: prof. Ing.

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:
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4. Popis udržitelnosti
(Celé klíčové aktivity, metodiky, kurzy atd., vše co v rámci udržitelnosti
zachováváte)
Klíčové aktivity KA02 až 06 zahrnují akce povahy seminářů, přednášek, workshopů a školení pro cílové skupiny
VŠ studentů a pracovníků VaV. KA09 webovou aplikaci www.mlekarstvi.cz. Každý z partnerů vytypoval
nejvhodnější akce na základě dotazníků vybraných od cílové skupiny a případně 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) byla v kompetenci VÚCHS Rapotín. Je založena na vzdělávání
zaměstnanců laboratoří pro rozbor mléka (LRM) Buštěhrad a Brno. 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 tedy vyšší. Cílem je dvakrát do roka připravit akce pro ročníky navštěvující předměty s mlékařskou
tématikou. Jednou ročně se lektoři partnerů setkávají na Dnu s mlékem na MENDELU, jako významné akci na
koordinaci a školení.
KA04 je Vzdělávací program (VP) v oblasti produkce a zdrav. nezávadnosti mléka zajišťovaný Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích. Je orientovaný na VŠ studenty v souladu s potřebami a možnostmi v regionu.
Nosným tématem bývá hygiena surovin a potravin.
KA05 je VP v oblasti mlékáren. technologií, labor. metod a produkce zdravých a bezpečných potravin, který
naplňuje 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.
KA06 Vzdělávání persp. a kvalifik. vedoucích, výzkumných, vývojových a inovačních pracovníků v mlék. oboru za
účelem růstu vzdělanosti a pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti včetně popularizace spotřeby mléka, což činí
MENDELU pomocí velkého semináře pro farmáře, workshopů a výstavy.
Klíčovou aktivitou KA08 je multimediální DVD. Tato KA byla naplněna, ale je udržována zařazováním DVD do
výuky pro klíčovou skupinu VŠ studentů na Mendelově univerzitě v Brně a Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích, a to v předmětech jako např. Mlékárenské technologie, Sýrařství, Výroba a jakost živočišných
produktů, aj.
Klíčovou aktivitou KA09 je webová stránka www.mlekarstvi.cz, která je udržována.

5. Zajištění udržitelnosti vzhledem ke stanoveným cílům
(Jakým způsobem byly výstupy ve sledovaném období udržovány)
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V KA02 byly uspořádány pro pracovníky VaV z laboratoří LRM Buštehrad a Brno dva workshopy zaměřené na
zlepšení znalostí v oblasti rutinní kontroly jakosti mléka a zúčastnilo se jich 34 účastníků, což je na tuto skupinu
odborníků slušný počet.
V KA03 se konala velká a již tradiční akce pro studenty VŠ s názvem Den s mlékem na MENDELU, který
každoročně navštíví velký počet studentů z brněnských univerzit (mimo MENDELU je to VFU a MU) i pracovníků
VaV. Další akcí byl workshop nazvaný Finalizace bakalářských prací s tématikou živočišných produktů, který je
inovovaným výstupem projektu, požadovaný studenty i pedagogy. Zaměřuje se na odstranění chyb a rozšíření
schopností.
V KA04 se konaly dva semináře zaměřené na Aseptické balení mléčných produktů pod lektorováním zkušeného
odborníka z průmyslu. Třetí akcí byl praktický workshop zaměřený na výrobu sýrů, který vzhledem ke své
náročnosti je dvoudenní a během nejž si studenti osvojili praktické dovednosti při zpracování mléka, sýření a i
dochucování, včetně analýzy vyrobených produktů.
V KA05 se konalo několik akcí, které byly zaměřeny zejména na vzdělávání mlékařského personálu a odborníků
VaV. Významnou akcí byl 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.
V KA06 se uskutečnilo několik akcí, jednak akce publicity vedoucí k popularizaci konzumace mléka, jako Výstava
sýrových etiket z největší světové sbírky, uskutečnila se vernisáž, byly zajištěny prohlídky pro studenty a veřejnost
s výkladem a derniéra výstavy spolu s volbou trojice nejkrásnějších etiket. Dále to byl tradiční seminář Farmářská
výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků, zaměřenou na skupinu pracovníků VaV z řad farmářů a malých
výrobců. Akce byla doprovázena ochutnávkou výrobků přihlášených do soutěže. Odpoledne byly vyhlášeny
loňské vítězné výrobky, druhý den hodnoceny ty letošní.
V KA06 byl i tzv. Tématický workshop, který je koncipován k propojení projektů a jejich pracovníků. Letošní téma
bylo Mléko a brambory a propojil výsledky a pracovníky našeho projektu s výzkumným projektem NAZV. Akce a
výsledky vzešlé z diskuze byly využity pro publicitu v rámci různých akcí pořádaných Klubem přátel sýrů,
pracovníky MENDELU v rámci výuky Institutu celoživotního vzdělávání a pro Klub neslyšících (Brno).
Tvorba edukativního DVD (KA08) byla splněna za doby řešení projektu a slouží členům konsorcia k dalšímu
vzdělávání vysokoškolských studentů, výzkumných a vývojových pracovníků z cílových skupin i po ukončení
projektu v rámci udržitelného rozvoje. Pro klíčovou skupinu pracovníků výzkumu a vývoje (VaV) bylo DVD
zařazeno ve vydání Mlékařských listů č. 137/2013, kde bylo přílohou článku o projektu a kde bylo mimo jiné i
několik akcí v rámci publicity pro čtenáře, kteří jsou i klíčovou skupinou projektu, popsáno (Den s mlékem na
MENDELU a Den VÚM).
Webová podpora projektu (KA09) je uskutečněna prostřednictvím domény http://www.mlekarstvi.cz, která je plně
funkčními stránkami s aktualizovanými údaji a materiály z průběhu projektu. Na webových stránkách jsou uvedeny
v souladu s plánem základní informace o projektu včetně fotodokumentace, informace týkající se jednotlivých
klíčových aktivit o dílčích výstupech projektu, fotodokumentace klíčových aktivit a informace pro realizační tým
projektu. Dále zde budou i po skončení projektu umísťovány elektronické podpory klíčových aktivit.
Výstupem projektu napříč klíčovými aktivitami jsou články a publikace jak vzdělávacího, tak i ryze odborného
charakteru.
Podklady jako programy, prezenční listy a dokumentace pomocí fotografií nebo článků je přiložena na DVD, které
je součástí MZ o udržitelnosti.

6. Problémy vzniklé v rámci udržitelnosti a způsob jejich odstranění
Během prvního roku po skončení projektu se vyskytlo několik problémů, které byly zjištěny již dříve. Jedná se o
pozdní odesílání materiálů pro potřeby dokumentace projektu nebo jejich prezentaci na webu. Dílem to je
způsobeno obměnou lektorů a pracovníků z řad administrace u jednotlivých partnerů (změna pracovního místa,
odchod do důchodu, dovolené, pracovní vytíženost). Byla ale přijata opatření a tyto skutečnosti byly vždy
napraveny, takže to nijak nezasáhlo řešení v rámci udržitelnosti projektu.
Rovněž je problémem zajistit cílovou skupinu u pracovníků VaV, někdy jsou omezeni mimořádnými pracovními
povinnostmi (farmáři, pracovníci laboratoří), ale zde je třeba ocenit pružnost lektorů a pracovníků, kteří projekt u
jednotlivých partnerů zabezpečují po organizační stránce.
Přesto se stává, že předem přihlášení pracovníci nedorazí. U skupiny VŠ studentů je naopak třeba hodně
dopředu najít datum a jejich účast je pak víceméně zajištěná.
Dalším problémem se někdy může zdát nepružná komunikace s web administrátorem, který není pracovně
navázán na příjemce dotace, ale po stránce technické jsou stránky vždy funkční a jsou doplňovány po menších
časových prodlevách.
Problémem se ještě může jevit poruchovost některého zařízení zakoupeného pro projekt a vzešlého z VŘ na PC
techniku. Vždy ale došlo buď k rychlé nápravě v rámci reklamace, nebo byly partnery zařízení dočasně nahrazeny
na dobu, kdy bylo toto zapotřebí na akcích v rámci klíčových aktivit.
Další problémy se během řešení projektu nevyskytly nebo nejsou závažné povahy.

7. Přehled kontrol po ukončení projektu
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8. Přílohy
Číslo přílohy:

Počet listů:

Příloha:

1

Název přílohy:

Programy, prezenční listy,
fotografie a výstupy v rámci
publicity

Počet kopií:
Doložena v
papírové podobě:

Ne

Doložena na CD:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Popis:
Programy, prezenční listy, fotografie a výstupy v rámci publicity jsou na přiloženém CD z důvodu jejich velikosti
nejsou nahrány přes program BENEFIT.
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9. 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. Ing. Jaroslav Hlušek 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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