
 
 

Zde je realizován projekt podpořený z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia. 
  

 
Název projektu:                                   Rozvoj kompetencí a zlepšení uplatnitelnosti vysokoškolských studentů na trhu práce  
                                                                v oblasti služeb veřejného sektoru 

Registrační číslo projektu:                 CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001981 

Harmonogram realizace projektu:  1. 10. 2019 – 30. 9. 2021 
 

 
Hlavní cíl projektu:  
 
Hlavní náplní projektu je sdílení a předávání teoretických znalostí a praktických dovedností vysokoškolským studentům 
Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a studentům Wydzialu Ekonomicznego Uniwersytetu 
Opolskiego. Cílem je rozvoj kompetencí a zlepšení uplatnitelnosti vysokoškolských studentů zapojených partnerů na trhu práce 
v příhraničních oblastech CZ – PL území.  
 
Cílem jednotlivých aktivit je výměna znalostí a zkušeností, nejen vědeckopedagogických pracovníků, ale také studentů, 
případně odborné veřejnosti (konference „RASPO“) v oblastech správy a fungování veřejných služeb, zejména veřejné 
dopravy, kultury a sociální oblasti ve specifických legislativních podmínkách CZ – PL území. Projekt reaguje na znalostní mezery 
vysokoškolských studentů u zapojených partnerů, kdy výstupem bude výměna zkušeností a příkladů dobré praxe na obou 
stranách CZ – PL hranice, které budou následně implementovány do běžné výuky studentů v dalších letech.  
 

 
Klíčové aktivity projektu:  
 
KA č. 0 – Příprava projektu (11. 9. 2018 – 1. 3. 2019) 
 

KA č. 1 – Řízení projektu (1. 10. 2019 – 30. 9. 2021) 
 

KA č. 2 – Příprava podpůrných a koncepčních materiálů pro odborné přednášky (1. 10. 2019 – 31. 12. 2020) 
 

KA č. 3 – Realizace odborných přednášek vědeckopedagogických pracovníků VŠB-TUO na Uniwersytet Opolski  
                (1. 1. 2020 – 30. 4. 2021) 
 

KA č. 4 – Workshop pro studenty VŠB – TU Ostrava na Uniwersytet Opolski (1. 4. 2020 – 30. 5. 2021) 
 

KA č. 5 – Mezinárodní vědecké konference – Rozvoj a správa příhraničních oblastí České republiky a Polska „RASPO“  
                (1. 1. 2021 – 30. 9. 2021) 
 

 
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:                     18 832,13 EUR 
 
Hodnota spolufinancování z EFRR:    16 007,31 EUR, tj. 85 % 
 

 


