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Karta záměru
Organizace:

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická
Bystřice nad Pernštejnem

Vložil:

Ing. Tomáš Krejčí

22.11.2017 8:51:12

Naposledy upravil

Dana Frajová

24.1.2018 11:55:31

Stav:

V projednávání

ID akce:

48895504-A-0021

Název akce:

ERASMUS+ - zahraniční stáž 2018

Důvod:

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem zpracovává žádost v projektu
ERASMUS+ pro rok 2018. Jedná se o zahraniční stáž studentů střední
odborné školy a vyšší odborné školy realizovanou v druhé polovině
roku 2018. Předpokládaný počet studentů vyslaných na zahraniční stáž
je 10, doprovod 1 pedagog.

Akce má vliv rovněž na:
Celkové odhadované pořizovací náklady:

607 500 Kč

Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů:
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:

V případě podpory projektu podaného do ERASMUS+ se
nepředpokládá žádné riziko v případě nezrealizování akce.

Vazba na VZ
Předpokládané pořizovací náklady v letech
Rok

Náklady v daném roce
607 500 Kč

2018
Zdroje financování
Zdroj

Míra financování (%)

EU fondy

Míra financování (Kč)
100,00

607 500

Informace pro projektovou fiši
Typ projektu

Neinvestiční

Program, kam má být projekt předložen

Ostatní

Předpokládaný termín podání projektu

1.2.2018

Projektový manažer

Ing. Tomáš Krejčí

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři

ETEN Network

Plánovaný začátek projektu

1.9.2018

Plánované ukončení projektu

31.8.2019

Cíl projektu

Projekt je určen pro studenty Vyšší odborné školy v oboru agroturistika
a Střední odborné školy v oborech zaměřených na prvovýrobu, služby
a cestovní ruch spojené se zemědělstvím, mezi které patří i učňovský
obor opravář zemědělských strojů a farmář/farmářka. Cílem je
zdokonalení znalostí a dovedností při individuálních praxích v
zemědělských a odborných činnostech na soukromých farmách a u
soukromých podnikatelů v zahraničí. Základní potřebou je zvýšení

praktických znalostí a dovedností absolventů školy pro zlepšení
uplatnění na pracovním trhu. Důležitým faktem je i orientace v
používaných technologiích, přístupech a mechanismech v oblasti
údržby krajiny a hospodaření v citlivých regionech.
Projekt je zaměřen na získávání zkušeností v zemědělské prvovýrobě,
v oblasti zpracování zemědělských produktů, na srovnání možností
hospodaření v podobných, či naprosto rozdílných klimatických
podmínkách. Projekt řeší také stáže v oblasti agroturistiky, kde se
stáže zaměřují na kombinaci zemědělské prvovýroby společně s
poskytováním různých služeb potenciálním zákazníkům - výroba
finálních produktů, prodej zemědělských produktů atd. Mezi jeden z
nejdůležitějších cílů realizace zahraničních mobilit je i zdokonalení
jazykových dovedností a komunikačních schopností účastníků a
mezinárodní výměna zkušeností. Cílem projektu je i rozšiřování
vzdělávání a aktivit vedoucích k osobnostnímu rozvoji účastníků a a
odstraňování překážek, které limitují mobilitu účastníků počátečního
vzdělávání - především jazykové a kulturní bariery.
Projekt má velkou důležitost pro získání znalostí a odborných
dovedností v návaznosti na regionální rozvoj zemědělské činnosti
(alternativní zemědělství).
Výstupy projektu

Díky projektu dojde ke zvýšení praktických znalostí a dovedností
absolventů školy v oblasti jejich studijního/učebního oboru. Dojde
rovněž ke zlepšení jejich schopnosti používat cizí jazyk, a to nejen ve
školním prostředí, nýbrž i při práci a v praktickém životě.
Získané znalosti a dovednosti povedou ke zlepšení uplatnění účastníků
projektu na pracovním trhu.
Důležitým výstupem je i orientace účastníků projektu v používaných
technologiích, přístupech a mechanismech v oblasti údržby krajiny a
hospodaření v citlivých regionech, využívání technických a
technologických prvků v zemědělské prvovýrobě a při zpracování
zemědělských produktů.
Mezi velmi důležité výstupy lze zařadit i rozvoj jazykových znalostí na
úrovni odborné konverzace a zlepšení orientace v zahraničních
kulturách.

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).

Realizace zahraničních stáží v projektu ERASMUS+ nepředpokládá
žádné finanční nároky na rozpočet Kraje Vysočina

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ

0 Kč

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ rok

0

Udržitelnost

ne

