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Záměry

ID akce:

14450470-A-0030

Název akce:

Odborné stáže v Irsku pro žáky SPŠ a SOU Pelhřimov

Důvod:

Projekt jsme připravili pro obory: Informační technologie, Elektrikář,
Strojní mechanik, Mechanik elektrotechnik, Kadeřník, Strojírenství a
Mechanik seřizovač.
V projektu se zaměříme zejména na potřeby cílové skupiny, tedy
našich žáků. Komunikačním jazykem projektu je angličtina, mimo
odborné cíle jsme do programu začlenili body týkající se trhu práce,
poznání Sliga a okolí.
Projekt jsme připravili dle doporučeného rámce ECVET a společně
definovali a schválili jednotlivé jednotky výsledků učení. Mimo
odborné a jazykové cíle usilujeme o rozvoj osobnosti, sociální
kompetence jako např. spolupráce v týmu a prezentační schopnosti
při obhajobě svého projektu. Domluvili jsme se na ověření a uznání
výsledků učení i způsob distribuce Europassů mobility, chceme tím
přispět k mezinárodnímu rozměru stáže i využitelnosti certifikátu pro
účastníky.
Projekt má za cíl také posun naší školy v oblasti vzdělávání žáků.
Chceme aplikovat poznatky od zahraničních lektorů, kteří povedou
účastníky v projektu. Vedle odborných zkušeností je pro nás cílem i
zvýšení prestiže školy a rozšíření našich mezinárodních kontaktů.
Chceme být do budoucna moderní, otevřenou evropskou školou, do
které se budou zájemci o studium rádi hlásit.

Akce má vliv rovněž na:
Celkové odhadované pořizovací náklady:

1 484 406 Kč

Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů:

0 Kč

Průměrné roční provozní náklady:

0 Kč

Náklady na přípravnou fázi

0 Kč

Vazba na strategii kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje
Vysočina 2016

Usnesení RK
Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná:

Možnost nezískání všech plánovaných kompetencí u žáků.

Vazba na VZ
Předpokládané pořizovací náklady v letech
Rok

Náklady v daném roce

2018

400 000 Kč

2019

1 084 406 Kč

Zdroje financování
Zdroj

Míra financování (%)

EU fondy

Míra financování (Kč)
100,00

1 484 406

Informace pro projektovou fiši
Typ projektu

Neinvestiční

Program, kam má být projekt předložen

Ostatní

Předpokládaný termín podání projektu

1.2.2018

Projektový manažer

Ing. Jaroslav Hejda

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři

V České republice - Ing. Viktor Hintnaus, IČ:76007944 Stromovka
707/3,370 01 České Budějovice. Mentorská pomoc při zpracování a
realizaci projektu.
Irsko: : Internship Training & Develoment Ltd., FBD Building - Spa
Square - Mallow, Co. Cork (samotné stáže budou v Mallow a Sligu) zajištění stravování, ubytování, cesty z letiště, kulturní program,
administrace projektu a jeho organizace v Irsku, zprostředkování
jednotlivých firem, mentoring a podpora.

Plánovaný začátek projektu

1.9.2018

Plánované ukončení projektu

30.8.2019

Cíl projektu

Projekt přináší konkrétní odborné znalosti a dovednosti v učebních a
v maturitních oborech. Zahraničí, Irsko, navštíví 26 žáků naší školy,
kde budou pracovat v příslušných firmách. Projekt bude zorganizován
pro dvě skupiny ve dvou termínech. S každou skupinou pojede jeden
doprovázející učitel.

Výstupy projektu

14-ti denní praxe a práce ve firmách dle zaměření účastníků.
Závazným výstupem je dodržení naplánovaného počtu stáží, tedy v
našem projektu 26.

Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář,
ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na
rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování
nebo spolufinancování projektu),
případně cizí zdroje (úvěr).

Celkové výdaje projektu ve výši 58 212 Euro jsou kryté ze 100%
grantem z programu Erasmus+.
Cashflow projektu kryje z 80% zálohová platba splatná do 30 dnů po
podpisu grantové smlouvy. Zbývajících 20% obdržíme po ukončení
projektu.
Harmonogram finančních plateb:
1) 80% z 49 196 = 40 569,6 Euro kryje záloha vyplacená nejdéle do
30. 9.2018, není nutné zajistit předfinancování.
2) 20% z 58 212 = 11 642,4 euro k 1. 1. 2019 je nutné zajistit na
předfinancování projektu do 31. 12. 2019 (ukončení projektu je 30. 8.
2019, obvykle trvá do konce roku 2019 schválení závěrečné zprávy a
uvolnění zbývajících prostředků z grantu).

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ

0 Kč

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ rok

0

Udržitelnost

ne

