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Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní psa

7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory

7.2.4 Partnerství a sítě

Název projektu

Implementace Full Cost Modelu do systému řízení VUT v Brně

Číslo projektu

CZ.1.07/2.4.00/16.0003

Název příjemce

Vysoké učení technické v Brně

Celková alokovaná částka

6 408 763, 50 Kč

Doba realizace projektu
od - do
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

1.4.2011 – 30.9.2012
Cílem předkládaného projektu je vytvoření komplexních a
efektivních nástrojů, které podpoří zavedení metody úplných
nákladů (Full Cost) v podmínkách řízení na VUT v Brně. Tato
metodika umožní sledování a vykazování skutečně
vynaložených nákladů na projekty (a to přímých i nepřímých).
Znalost skutečných projektových nákladů umožní instituci
fungování na bázi finanční udržitelnosti a prostřednictvím
modernizace
jejich
systému
přispěje
k
posílení
konkurenceschopnosti.
Jedním z hlavních důvodů zavedení metodiky Full Cost jsou
podmínky poskytovatelů dotací pro vykazování nepřímých
nákladů (zejména OP VaVpI, 7.RP, Program Alfa - TAČR aj.) a
zároveň podpora spolupráce s aplikační sférou.
Během projektu bude navázána spolupráce nejen s odborníky,
ale i se zahraničními univerzitami, které již Full Cost aplikují.
Aby metoda byla na VUT v Brně následně využívána
komplexně, musí být upraven stávající IS SAP a jeho uživatelé
proškoleni.

Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci VUT v Brně a to jak
akademičtí tak i ostatní pracovníci.
Projekt je rozdělen do osmi klíčových aktivit:
Analýza současného stavu (KA01)
Spolupráce s odborníky a univerzitami (KA02)
Metodika úplných nákladů (KA03)
Evaluace metodiky (KA04)
Konfigurace ekonomického IS (KA05)
Provedena pilotáž systému vykazování ÚNů (KA06)
Proškolení zaměstnanců (KA07)
Proveden závěrečný audit systému vykazování ÚNů
(KA08)
Kontakt
(webové stránky projektu,
jméno kontaktní osoby,
email, telefon)

Hlavním řešitelem projektu je kvestor Vysokého učení
technického v Brně : Ing. Vladimír Kotek, MBA,
kvestor@ro.vutbr.cz
Kontaktní osoba : Ing. Petra Hladovcová,
hladovcova@cpp.vutbr.cz, tel.: 541144644
Webové stránky projektu: http://fc.ro.vutbr.cz

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

