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Název projektu:                                          Zvýšení znalostí a dovedností vysokoškolských studentů v oblasti implementace veřejných politik v České republice a Polsku a zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce 
 
Registrační číslo projektu:                       CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0003093     

Harmonogram realizace projektu:         1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 
 
 
Hlavní cíl projektu:  
 
Hlavním cílem projektu je zvýšení znalostí a dovedností vysokoškolských studentů Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a studentů Wydzialu Ekonomicznego Uniwersytetu 
Opolskiego v oblasti implementace veřejných politik, především vzdělávání, zdravotnictví, neziskový sektor a bydlení, v podmínkách CZ-PL území a jejich praktická aplikace. Projekt usiluje prostřednictvím 
realizovaných aktivit o zvýšení šancí vysokoškolských studentů zapojených univerzit z hlediska uplatnění na trhu práce, zejména v CZ-PL příhraničí. Dosažené výstupy, znalosti a zkušenosti budou implementovány do 
běžné výuky studentů v dalších letech. 
V rámci aktivit projektu dojde rovněž k rozvoji spolupráce vědeckopedagogických pracovníků partnerských univerzit, jak v oblasti vědecké tak v oblasti pedagogické a výměně znalostí a zkušeností mezi 
vědeckopedagogickými pracovníky, studenty a další odbornou veřejností, která se zúčastní odborné konference Rozvoj a správa příhraničních oblastí České republiky a Polska "RASPO", jejímž hlavním cílem je výměna 
zkušeností a dobré praxe v CZ-PL příhraničí. 
 
 
Klíčové aktivity projektu:  
 
KA č. 0 – Příprava projektu (17. 6. 2021 – 1. 11. 2021) 
KA č. 1 – Řízení projektu (1. 1. 2022 – 31. 12. 2022) 
KA č. 2 – 5. ročníku mezinárodní vědecké konference - Rozvoj a správa příhraničních oblastí České republiky a Polska "RASPO"  (1. 1. 2022 – 30. 9. 2022) 
KA č. 3 – Příprava podpůrných a koncepčních materiálů pro odborné přednášky  (1. 1. 2022 – 30. 9. 2022) 
KA č. 4 – Realizace online odborných přednášek vědeckopedagogických pracovníků VŠB-TUO a Uniwersytet Opolski (1. 10. 2022 – 31. 12. 2022) 
 
 
Partneři projektu: 
 
Žadatel/Vedoucí partner:       Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta 
Projektový partner PL:            Uniwersytet Opolski, Wydzial Ekonomiczny  
 
 
Celkové výdaje, z toho spolufinancování z EU: 
 
Celkové výdaje projektu:                     23 220,73 EUR 
Hodnota spolufinancování z EFRR:    19 737,62 EUR, tj. 85 % 
 

 


