Metodologická příručka
Obsah studentského projektu
Rozhlédněte se po svém okolí a navrhněte, co by mohlo fungovat lépe. Zaměřte se na
následující oblasti, které jsou oblastmi podporovanými z evropských fondů
- podpora cestovního ruchu (např. obnova a rozvoj sportovních areálů, kulturních památek,
budování nových turistických a cyklistických okruhů…)
- podpora ekonomické konkurenceschopnosti a podnikání (vznik a rozvoj firem, inovace pro
zlepšení podnikatelského prostředí, firemní poradenství, rozvoj firemních výzkumných
středisek, spolupráce škol a firem…)
- podpora vyšší kvality a dostupnosti veřejných služeb (elektronizace služeb, menší
administrativní zátěž, rozšiřování služeb sociální a zdravotní péče, zvyšování veřejné
bezpečnosti…)
- podpora životního prostředí (zlepšení kvality ovzduší a stavu krajiny, využití
obnovitelných zdrojů energie, efektivnější nakládání s odpady, snížení rizika povodní,
výstavba ekologických center, řešení problémů spojených s někdejší hornickou činností…)
- podpora dopravy (modernizace vozových parků městské hromadné dopravy, obnova
dopravních cest, zlepšení dopravní situace ve městech, snížení negativního vlivu dopravy na
životním prostředí)
- podpora vzdělávání (zlepšení kvality vzdělávání v regionu, programy celoživotního
vzdělávání, zavádění nových výukových metod, rozšíření výuky cizích jazyků, vytváření
podmínek pro hostování zahraničních učitelů)
- podpora lidských zdrojů (podpora zaměstnanosti, vzdělávání zaměstnanců, rovné
příležitosti – projekty pro zaměstnávání znevýhodněných skupin či usnadňující sladění
profesního a rodinného života…)
- sociální soudržnost (pomoc rizikovým skupinám obyvatel, jako jsou nezaměstnaní, nebo
zdravotně postižení, zlepšování soužití s národnostními menšinami…)
- podpora rozvoje regionu ve výše uvedených oblastech

Formát studentského projektu
Při skutečné žádosti o evropskou dotaci představuje projektová žádost klíčový dokument,
který rozhodne o tom, zda budete se snahou získat finance z evropských fondů úspěšní či
nikoliv. V soutěži „Navrhni projekt“ budou účastníci z řad studentů navrhovat projektovou
žádost ve zjednodušené formě, která však svým obsahem bude odpovídat náplni reálné
projektové žádosti.
1/ Popis výchozího stavu
Popis nedostatků, co je potřeba pomocí projektu změnit a důvody, proč by se měl navrhovaný
projekt realizovat. Můžete přidat i fotografii výchozího stavu.
2/ Předpokládaný cíl projektu - čeho chce tým dosáhnout, co se zlepší po dokončení
projektu.

Je-li to možné, stanovte si měřitelné cíle, tzv. indikátory - například počet kilometrů
rekonstruovaných nebo nově postavených cest, cyklostezek apod., počet nově vytvořených
pracovních míst, počet inovací, zvýšení počtu přepravených osob, zvýšení počtu
návštěvníků…
3/ Časový harmonogram projektu
Rozvrhněte si, jak bude realizace projektu postupovat. Pro jednodušší plánování si jej můžete
například rozdělit na jednotlivé etapy.
4/ Příjemce podpory
V návrhu vašeho projektu určete, kdo bude příjemcem dotace. Může jím být soukromá firma,
ale také například kraj, obec, škola, nebo nezisková organizace, kterou můžete založit.
Příjemce dotace je také ten, kdo je za projekt zodpovědný.
5/ Popis prostředků (jaké aktivity naplní cíle projektu)
Můžete si také vyrobit tzv. SWOT analýzu, tedy identifikovat silné a slabé stránky projektu,
ale také příležitosti a rizika, která jsou spojena s jeho realizací. Umožní vám vyhodnotit
fungování i udržitelnost projektu. V případě využití formy SWOT analýzy nezapomeňte
uvést, jakým způsobem budete předcházet či minimalizovat případná rizika ohrožující
úspěšný průběh projektu.
6/ Volba zdroje financování
Podle zvolené oblasti podpory si vyberte dotační nástroj vašeho projektu – druh operačního
programu, ze kterého byste žádali o dotaci, jeho prioritní osu a oblast podpory, pokud ji
zvolený program má (neplatí u všech OP).
7/ Popis dlouhodobé udržitelnosti
Při obnově kulturní památky i dalších projektů je třeba mít na paměti, že i po skončení
projektu musí být zajištěno jeho další financování. V případě opraveného zámeckého areálu je
tedy třeba zvážit, kdo se o něj bude dále starat a udržovat jej.

Rozpočet studentského projektu
U skutečných žádostí platí, že náklady na projekt by měly být úměrné jeho přínosům. Při
realizaci kohezní politiky EU se uplatňuje tzv. princip 3E (Economy, Efficiency,
Effectiveness = hospodárnost, účelnost, efektivnost). Stanovte si proto strukturovaný rozpočet
vašeho projektu podle časového harmonogramu a určete si financování projektu v jeho
jednotlivých etapách (např. 1 etapa = 6 měsíců). Rozpočet by měl obsahovat rozepsané
jednotlivé položky, jejich financování i výslednou částku.
Evropské fondy nejčastěji hradí 85 % nákladů projektu. Zamyslete se, kde byste sehnali
zbylých 15 % na doplňkové financování.
Ve výpočtu vycházejte z běžných tržních cen, můžete si například udělat internetový

průzkum. Hodnocení projektu však spíše než přesnost zohlední, do jaké míry je váš výpočet
realistický.

Poznámka k příručce ke stažení
I když některá data příručky se vzhledem k úpravám alokací některých operačních programů
mírně změnila, jejím účelem je především pomoci studentům v teoretických otázkách, se
kterými se setkají při tvorbě projektu. Aktuálnost dat nebude mít vliv na výsledný projekt.

