
Formulář
žádosti o finanční podporu

z JPD3

Registrační číslo CZ.04.3.07/3.1.01.03

Unikátní kód žádosti 8ZPX9A

Název žadatele Univerzita Karlova, 1,lékařská fakulta

Název projektu Zavedení pregraduálního studijního programu "Molekulární medicína v
teorii a v praxi biotechnologické společnosti"

Celkové náklady projektu 13 570 288,00

Veřejné spolufinancování 9 970 288,00



Zavedení pregraduálního studijního programu "Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické společnosti"

1. Identifikace operačního programu a výzvy

2. Identifikace projektu

Číslo operačního programu:

Název operačního programu:

Číslo priority:

Název priority:

Číslo opatření:

Název opatření:

Číslo výzvy:

Oblast zásahu:

CZ.04.3.07

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m.Praha

7.3

Rozvoj celoživotního učení

7.3.1.

Rozvoj počátečního vzdělávání

03

Rozvoj vzdělávaní a odborné  přípravy, která není zaměřená na konkrétní sektor (osoby, firmy)

Název grantového schématu: Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a

Unikátní kód žádosti: 8ZPX9A

Název projektu: Zavedení pregraduálního studijního programu "Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické
společnosti"

Zkrácený název: Molekulární medicína: teorie vs. praxe

Název projektu anglicky: Establishment of a new study program: Molecular medicine: theory vs. practice in a biotech industry

Předpokládané datum zahájení projektu:

Předpokládané datum ukončení projektu: 30.08.2008

01.09.2006 Doba trvání projektu v měsících: 24

Stručný obsah projektu:

Podstatou projektu je vytvořit, ověřit v pilotním provozu a následně zavést do systému pregraduálního studia inovativně pojatý
předmět "Molekulární medicína v teorii a ve výrobní praxi biotechnologické společnosti". 
Zásadním rysem bude interdisciplinární přístup kombinující semináře odborníků z teoretických oborů s experty z prostředí výzkumu a
vývoje špičkové biotechnologické společnosti. Smyslem výuky nového předmětu je provázat studentům teoretické poznatky z oborů
molekulární genetika, biologie a biochemie s jejich praktickou aplikací ve výrobě diagnostických a léčebných preparátů a dále je
seznámit s principy vzniku inovativních společností jako efektivních nástrojů pro rychlou implementaci výsledků vědeckého výzkumu
do léčebné praxe. 
Filozofií celého programu je rozšířit uplatnění studentů, podpořit jejich příliv do oblasti aplikovaného výzkumu jako klíčového prvku
technologické konkurenceschopnosti v mezinárodní soutěži a podnítit je již v zárodku k podnikatelskému myšlení s cílem vytvářet
spin-off společnosti zastřešující slibné produkty výzkumu.
V rámci projektu vzniknou mezinárodní lektorské týmy, studijní plán oboru, rozvrh, studijní materiály, vč. e-learningové aplikace (s
využitím synergie s již schváleným projektem předkladatele, který buduje Centrum elearningu), univerzálně aplikovatelná metodika
(pro budoucí použití i na dalších fakultách předkladatele) a plán pilotního ročníku pro cca 15-20 studentů. Cílem pilotní výuky je ověřit
kvalitu vypracovaného programu. V jejím rámci budou studenti (studentské týmy) v interaktivním výukovém procesu mj. zpracovávat
odborné práce na témata související s praktickou aplikací výsledků vědeckého výzkumu. Řešitelské týmy vybraných prací absolvují
odbornou stáž špičkových biotechnologických laboratoří partnera projektu, inovativní biotechnologické společnosti Genzyme. Projekt
počítá s propagaci konceptu "corporate chair " a rozšířením na další fakulty a partnery z oblasti inovativních společností.

Místo realizace:

Kód NUTS: Úroveň: Název:

Území dopadu:

CZ01 NUTS 2 Praha

Převažující místo realizace:
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Přesné místo realizace:

Městská část: PSČ:

Ulice: Č. popisné: Č. orientační:

12000Praha 2

Kateřinská 32

Kraj: Hlavní město Praha Okres: Praha 2

Umístění projektu v městském prostředí: Umístění projektu ve venkovském prostředí:

Umístění není územně vymezeno:

Ano

Ne

Ne

Umístění projektu:
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3. Identifikace žadatele

Název subjektu: Univerzita Karlova, 1,lékařská fakulta

Zkratka:

Právní forma:

1LFUK

Vysoká škola

DIČ: CZ00216208

IČ: 00216208

Plátce DPH: Ne

Statutární zástupci právnické osoby

Malý a střední podnik: Ne

Jméno:Příjmení: Titul před: Titul za:Václav Prof.,RNDr DrSc

Telefon:

Městská
část/obec:

PSČ:

Ulice: Č. popisné: Č. orientační:

11636Praha 1

Ovocný trh 560

Okres: Praha 1 Kraj: Hlavní město Praha

Společné podpisové právo: Ne

Hampl

224 491 312

Kontaktní osoba

Jméno:Příjmení: Titul před: Titul za:Jan RNDr CSc

Telefon: Mobilní telefon:

Fax: Email:

224 491 508 224 491 508

Malát

Jméno:Příjmení: Titul před: Titul za:Marta Mgr

Telefon: Mobilní telefon:

Fax: Email:

224 964 258 603 801 234

Mengerová

Jméno:Příjmení: Titul před: Titul za:Milan MUDr MBA

Telefon: Mobilní telefon:

Fax: Email:

603 255 743

info@check-it.cz

603 255 743

Prášil

Ulice: Č. popisné: Č. orientační:Ovocný trh 560

Městská
část/obec:

PSČ: 11636Praha 1

Okres: Praha 1 Kraj: Hlavní město Praha

Stát: Česko

Úřední adresa:
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Ulice: Č. popisné: Č. orientační:Kateřinská 32

Městská
část/obec:

PSČ: 12108Praha 2

Okres: Praha 2 Kraj: Hlavní město Praha

Stát: Česko

Adresa pro doručení:

WWW: www.lf1.cuni.cz
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4. Identifikace partnerů žadatele:

Partner

Název subjektu: Genzyme Europe B.V, org.složka

Zkratka: Genzyme EU

Právní forma: Podnik se zahr.maj.úč.

DIČ: CZ27414469

IČ: 27414469

Plátce DPH: Ano

Partner s finančním příspěvkem: Ne

Ulice: Č. popisné: Č. orientační: 29Na Žertvách 2247

Městká
část/obec:

PSČ: 18000Praha 8

Okres: Praha 8 Kraj: Hlavní město Praha

Úřední adresa

Partner

Název subjektu: ZSPO Říp

Zkratka: ZSPO ŘÍP

Právní forma: Zájmové sdružení

DIČ: CZ67364721

IČ: 67364721

Plátce DPH: Ne

Partner s finančním příspěvkem: Ne

Ulice: Č. popisné: Č. orientační:Vídeňská 800

Městká
část/obec:

PSČ: 14000Praha 4

Okres: Praha 4 Kraj: Hlavní město Praha

Úřední adresa
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5. Popis projektu

Zdůvodnění a vazby

Projekt postihuje klíčový moment moderní konkurenceschopnosti, tj, propojení vědecké teorie s praktickou aplikací, popř. výrobou. 
Hl.město Praha se v několika posledních letech stalo zvažovaným místem při zřizování středo a východoevropských centrál
inovativních, na výzkumu založených, farmaceutických, biotechnologických a dalších inovativních společností, což vytvořilo důležitý
předstupeň pro hlavní krok, kterým je přenést sem také část výzkumných a výrobních kapacit. Zásadním argumentem, který je v
tomto kontextu zvažován je existence odborného potenciálu na naší straně. Projekt přímo přispívá k budování tohoto druhu
konkurenční výhody pro hlavní město, což lze dokumentovat následujícími fakty: 
Zavádí do teoretického vzdělávání interdisciplinární pohled, který zefektivní výuku teoretických oborů a nasměruje jí k praktické
aplikaci. 
Nabídne studentům rozšíření jejich perspektivy a uplatnění v aplikovaném výzkumu již v pregraduálním období.
Rozšiří jejich znalosti o možnostech vzniku a fungování inovativních společností vzešlých z moderního výzkumu. 
Nosným tématem projektu je oblast molekulární medicíny , což je  v současnosti nejaktuálnější disciplína z pohledu vývoje a výroby
inovativních léčebných preparátů. 
Podporauje koncept corporate chair a počítá se šířením této filozofie, k rámci které dojde k širšímu propojení teoretického a
aplikovaného výzkumu, včetně nasměrování finančních toků ze strany komerčních společností do výukového procesu.
Projekt není ojedinělou iniciativou, ale zapadá do širšího, promyšleného rámce, kdy současně je v této výzvě JPD3 podáván projekt
zaměřený na přípravu budoucích lektorů pro výuku v oblasti aplikovaných technologií a následně uvažujeme s předložením projektu
vybudování Technologického inkubátoru UK v rámci další výzvy JPD2 (2.1. Partnerství neziskového a komerčního sektoru ve vědě a
výzkumu....)

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Projekt se váže na následující opatření programu 3.1. : 
Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a  z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí, konkrétně na
následující činnosti vymzené v rámci opatření:
rozvoj studijních programů VŠ (přizpůsobení nabídky studijních programů trhu práce), 
rozvoj spolupráce VŠ s organizacemi zaměstnavetelů, 
podpora konceptu corporate chairs

Vazba projektu na příslušné opatření programu:

Projekt se přímo dotýká následujících strategických dokumentů:
Strategie pro rozvoj lidských zdrojů:
čl.4.3. Terciární vzdělávání:" V mnohem větší míře spojit výuku, výzkum a vývoj v jeden systém úzce
spolupracující s podnikovou a podnikatelskou sférou (a to především
v perspektivních sektorech, které budou hrát v české ekonomice rozhodující úlohu),
a tím posílit i vazbu terciárního vzdělávání na potřeby regionálního rozvoje."

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky:
"V oblasti výzkumu a vývoje v současné době vzrůstá úloha vysokých škol; od vysokých
škol se stále více očekává, že budou vytvářet kvalitní podmínky pro rozvoj špičkového
výzkumu a vývoje a že současně budou schopny výsledky výzkumu a vývoje
zprostředkovávat nebo přímo aplikovat v praxi a využívat je tak jako významný zdroj
společenských inovací.Třetí neméně významnou oblastí činnosti vysokých škol je jejich úzká spolupráces hospodářskou sférou
(podniky, zaměstnavateli a dalšími odběrateli), spoluvytváření inovačních a technologických klastrů a zapojení se do rozvoje celého
regionu, ve kterém vysoká škola působí (tzv. servisní funkce)."

"5.2. posílení podílu specifického výzkumu zejména zapojením studentů, především
magisterských a doktorských studijních programů, do tvůrčí, výzkumné a vývojové
činnosti, zapojením „post doc“ do vědeckých týmů a projektů a podpora mladých
talentovaných výzkumných pracovníků,"

Vazba projektu na strategické dokumenty:

Zaměření, cílové skupiny a činnosti projektu
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Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvořit, ověřit a zavést do běžné výukové praxe program, který rozšíří vědomosti a uplatnění studentů v
oblasti aplikovaného výzkumu a podpoří jejich příliv do  této oblasti, která je klíčovým prvkem technologické konkurenceschopnosti v
mezinárodní soutěži;

Dílčí cíle projektu:

zprostředkovat posluchačům informace o charakteru aplikovaného výzkumu a  o výrobě v inovativní biotechnologické společnosti;

seznámit je s principy vzniku inovativních společností jako efektivních nástrojů pro rychlou implementaci výsledků vědeckého
výzkumu do léčebné praxe;

zavést studijní program, který studentům interaktivně propojí teoretické poznatky z oborů molekulární genetika, biologie a biochemie s
jejich praktickým využitím. 

položit základy k širšímu propojení vzdělávacího a výrobního sektoru a mezinárodnímu aspektu této spolupráce

posílení a propagace principu corporate chairs;

Cílové skupiny:

Studenti VŠ

Podrobná charakteristika cílové skupiny:

Studenti pregraduálního studia 1.lékařské fakulty UK od 3. do 6. ročníku (pilotní program), V běžném provozu, po vytvoření a ověření
programu též studenti dalších fakult (ostatní lékařské, přírodovědecká). 
Předpokládáme zapojení studentů, kteří již úspěšně absolvovali preklinickou část studia, kde se naučili teoretickým základům v oblasti
oborů spadajících pod kapitolu Molekulární medicína (tj. mol.genetika, biochemie, biologie, fyziologie atd.). Pro úspěšné vzužití
potenciálu programu bude též nutným předpokladem, aby byli schopni komunikovat na vysoké odborné úrovni v anglickém jazyce.
Vzhledem k volitelnosti předmětu předpokládáme zájem studentů, kteří se výhledově chystají orientovat na oblast výzkumu, resp.
aplikovaného výzkumu. Tuto skupinu bychom následně rádi podchytili pro doktorské studijní programy.

Přínos pro cílovou skupinu:

Pro studenty pregraduálního studia na lékařské fakultě, kteří se zúčastní pilotního projektu, resp. standardní výuky předmětu v dalších
letech (počítá se i s rozšiřováním na další oborově příbuzné fakulty) je program spojen s následujícími přínosy:
Propojení teoretických aspektů molekulární medicíny s praxí aplikovaného výzkumu a výroby v inovativní biotechnologické
společnosti. 
Rozšíření poznatků a vědomostí  o možnostech uplatnění v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje. 
Pochopení principu uvádění vědeckých poznatků do výroby formou vzniku inovativních společností (spinn-off companies).
Získání a prohloubení zkušeností s týmovou prací na výzkumném projektu.
Mezinárodní zkušenost při studijním pobytu.

Zapojení cílových skupin:

Studenti budou navštěvovat interaktivní semináře povinně volitelného předmětu, budou pracovat v týmových skupinách na řešení
vědeckých úkolů z pomezí teorie a praxe molekulární medicíny, budou se samostatně vzdělávat s použitím elearningových programů
vyvinutých pro účel tohoto předmětu. Budou se moci aktivně podílet na vývoji témat programu i elearningových modulů (eLearningové
vzdělávání bude poskytováno v návaznosti na již běžící projekt předkladatele, v rámci kterého vznikají programy elearningu na
nejvyšší úrovni, především na bázi Moodle a iTutor).  Vybrané týmy získají možnost studijního pobytu ve vývojových a výrobních
laboratořích partnerské společnosti 

Činnosti realizované projektem:

Zkvalitňování praktického výcviku

Podpora konceptu tzv. corporate chairs

Podpora spolupráce škol a dalších subjektů participujících na vzdělávacích procesech s inovací pedagogické práce

Příprava a realizace pilotních vzdělávacích programů

Rozvoj spolupráce VŠ s organizacemi zaměstnavatelů, odbornými pracovišti a dalšími subjekty participujícími na vzdělávacích
procesech

Rozvoj studijních programů a spolupráce VŠ

Podíl cílové skupiny z území JPD2 (v %):

31

Doprovodná opatření

Budou součástí projektu doprovodná opatření: Ne
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Popis doprovodných opatření:

Udržitelnost

Popis pokračování činností po skončení podpory:

Po ověření v pilotním provozu připravujeme rozšíření projektu o další subjekty, jak na straně fakult (ostatní lékařské , přírodovědecká),
tak na straně partnerů ( další biotechnologické společnosti, asociace inovativních společností). Souběžně připravujeme program pro
studenty postgradgraduálního studia (PhD), resp. pro absolventy postgraduálního studia PhD, aby byla zajištěna jak návaznost pro
studenty, kteří si přejí pokračovat v tématu, tak lektoři, kteří by v širším rozsahu ostrého provozu téma vyučovali.
V rámci další výzvy JPD2 bychom rádi předložili a realizovali projekt Technologického inkubátoru UK, který by umožnil vytvořit
"kamennou platformu", jako bázi dalšího rozšíření výše popsaných aktivit v rámci Univerzity Karlovy.

Rizika

Popis rizik a návrh opatření jak jim předcházet:

Vzhledem k nezpochybnitelnosti molekulární medicíny a biotechnologické výroby jako klíčových směrů současné teorie a praxe ve
vývoji a výrobě diagnostických a léčebných postupů, je jediným zásadním rizikem fakt, že se nám nepodaří program naplánovat
natolik kvalitně, aby přitáhl pozornost studentů (ze strany studentů půjde o volitelnost , ne povinnost jej navštěvovat). 
Abychom se vyvarovali této varianty, zajistili jsme, že na formulaci se budou podílet zkušení pedagogové, na jejichž pracovištích
probíhaly a probíhají úspěšné programy z oblasti povinně volitelných předmětů. Do oponentury návrhu metodiky  budou zavzati také
zástupci studentů z Akademického senátu.
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6. Realizace projektu

Popis realizace projektu

Klíčové aktivity realizace:

Řízení monitorování a administrace projektu1.

Tvorba programu a studijních materiálů2.

Realizace pilotního běhu povinně volitelného
předmětu "Molekulární medicína"

3.

Odborné stáže v laboratořích a výrobních
linkách partnera

4.

Úpravy programu, propagace na další fakulty a
potenc.partnery

5.

Finalizace projektu6.

Do této kapitoly spadá činnost hlavního manažera projektu, koordinátora technickoorganizačního zabezpečpečení, účetního projektu,
asistenta projektu a náklady asociované s prací kanceláře projektu. Projekt bude ideově řízen a monitorován Radou projektu,
složenou ze zástupců žadatele, partnerů participujících na projektu a hl.manažera projektu. Rada bude mít kontrolní funkci nad
výstupy, průběhem a směřováním projektu. 
Hl.manažer projektu bude mít hlavní exekutivní pravomoc nad denodenním řízením aktivit projektu a bude Radě předkládat zprávy o
průběhu projektu. Harmonogram zpráv bude souviset s etapami projektu. Po každé etapě bude následovat souhrnná zpráva, v
průběhu etapy budou vydávány dílčí zprávy. V rámci týmu hlavního manažera budou fungovat následující relace:
Nákup zařízení, služeb a proces výběrových řízení bude spadat do kompetence Koordinátora organizačně technického
zabezpečení, zkušeného manažerem s dlouholetou praxí v oblasti finančního řízení. Spolu s účetním projektu budou mít na starost
korektní vykazování účetní bilance projektu a finanční management. Tým hlavního manažera bude podporován asistentem, který bude
vytvářet zápisy a vést databáze.
Cílem této klíčové aktivity je efektivní koordinace projektových činností, korektní  administrace výběrových řízení a obecně veškerých
technicko-organizačních atributů projektu tak, aby odborné týmy, potažmo posluchači pilotního ročníku měli možnost soustředit se
výhradně na věcnou podstatu projektu.
V mezích této kapitoly je také veškeré informování a jednání se zadavatelem projektu a jeho kontrolními orgány.
Konstrukce nákladů na tuto kapitolu se týká pouze osobních a kancelářských nákladů v následujícím poměru:
Výsledná suma nákladů vznikla součtem osobních nákladů výše jmenovaných členů týmu (hl. manažer, koordinátor org. technického
zabezpečení, účetní, asistent projektu) po dobu trvání projektu a nákladů na činnost kanceláře (2624400+372000)
Veškeré náklady jsou alokovány na vznik programu jako klíčový výstup projektu a tudíž vedoucí nákladovou jednotku.

Řízení monitorování a administrace projektu1.

Celkové náklady (Kč):

Podrobný popis aktivity:

2 996 400,00

Hlavní kreativní a odborná fáze projektu. Přípravná fáze zahrnuje: výběr vhodných odborníků na obou partnerských stranách a
sestavení odborných týmů řešících tvorbu metodiky. Formulování systému jejich práce, stanovení harmonogramu dodávky podkladů
a pravidel vzájemné komunikace. Vytvoření webové stránky projektu a intranetového přístupu pro možnost vzdáleného připojení a
práce na teoretických základech nového programu. Výběr externích členů lektorského a odborného týmu (finance a patentové
právo) a jejich zapojení do odborných struktur. Budou také nakoupeny nutné informační a odborné podklady (studie, odborné
publikace)  jako nezbytné vstupy pro kvalitní formulování všech atributů nového studijního programu a hladký průběh jeho odzkoušení
v pilotním provozu. Důraz bude kladen na přípravu výukových pomůcek, učebnic a elearningových nástrojů pro pilotní program. Při
přípravě v oblasti elearningu dojde ke zvýšení efektivity díky spolupráci a výstupům již běžícího projektu Centrum elearningu. Bude
nakoupeno nezbytné zařízení a vybavení pro praktickou výuku v rámci pilotního programu. Odehraje se také první zásadní
propagačně odborná aktivita formou první ze tří konferencí pro odbornou veřejnost z řad vzdělávacích institucí a účastníky ze sféry
inovativních společností ,které fungují na bázi  výzkumu a vývoje a jsou tak potenciálními partnery pro poprojektové pořádání
programu. 

Výsledná nákladová náročnost vznikla alokací časového podílu (4měsíce z 24) z celkových osobních nákladů odborného personálu
(6021888), tj. (1003648,-Kč) plus alokace třetiny nákladů vybavení (140000Kč) a  příslušných služeb (5.1,5.2,5.4.1,a5.5.2, tj.
515000+1160000+450000+120000).

Náklady jsou, stejně jako v dalších kapitolách celého projektu vztaženy ke vzniku programu.

Tvorba programu a studijních materiálů2.

Celkové náklady (Kč):

Podrobný popis aktivity:

3 388 648,00
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Zásadní verifikační aktivita projektu, mající za cíl ověřit užitečnost vytvořeného výukového programu a sesbírat zpětnou vazbou
podklady pro další úpravy a vylepšení ve fázi 5. V rámci této fáze budou vybrání studenti pro účast na pilotním vzdělávání, dojde k
zařazení pilotního vzdělávání do rozvrhu a budou mu alokovány vhodné prostory. Samotné vzděláváí se bude odehrávat formmou
interaktivních seminářů, jejichž přesný počet a scénář bude stanoven ve fázi předchozí. Technika výuky bude respektovat moderní
výukové trendy a bude kombinovat různé nástroje tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu (tj. splnění výukového cíle v časově
rozumném horizontu, udržení pozornosti studentů a dynamiky programu). Budou využity výstupy elearningové přípravy a studenti
budou moci vstřebávat část odborné náplně formou práce v elearningových systémech Breeze, Moodle, resp. iTutor, které se zatím
jeví pro naše plány jako nejvhodnější.
V rámci pilotního programu budou studenti formou týmové práce participovat na řešení odborných výzkumných úkolů, které budou
také formulovány s ohledem na interdisciplinární zaměření předmětu, tj, s přesahem do praktického využití v aplikovaném výzkumu a
biotechnologické výrobě. Na základě úspěšnosti zvládání zadaných úkolů, budou vybrané týmy motivovány možností odborné stáže
ve výzkumných laboratořích a výrobních provozech partnera projektu.
Jelikož se zde se odehraje samotné pilotní vzdělávání, formou interaktivních seminářů, elearningového studia, atd. alokovali jsme sem
největší podíl osobních nákladů lektorského týmu (10/24 x 6021888=2509120 Kč), ke kterým jsme přičetli příslušnou alokaci vybavení
a zařízení (1/3, tj.140000  Kč) a náklady z kapitoly 5.4.2 (nákup služeb) - uspořádání velké konference v rámci propagace konceptu
corporate chairs, tj. 450000 Kč. Výsledek je 3099120 Kč..

Realizace pilotního běhu povinně volitelného předmětu "Molekulární medicína"3.

Celkové náklady (Kč):

Podrobný popis aktivity:

3 099 120,00

Studenti vybraní na základě výsledků své odborné práce a participace na pilotním projektu se budou moci osobně seznámit s
provozem v laboratořích a biotechnologických linkách partnera projektu. Budou doprovázení především lektorským štábem partnera a
dvěma členy odborného lektorského týmu předkladatele.  Během stáže by studenti měli poznat všechny základní aspekty fungování
inovativní výzkumné biotechnologické společnosti, tj. vědecké a vývojové zázemí (laboratoře kde vznikají a ověřují se účinky nových
molekul perspektivních léčivých nebo diagnostických přípravků), biotechnologický výrobní provoz a podstatu jeho fungování na bází
rekombinantních technologií, a manažerskou nadstavbu, kde se dovědí něco více o principu vzniku, fungování a řízení inovativní
společnosti, včetně faktu, že do současné velikosti dorostla z úvodního stádia malé spi-off společnsoti několika vědců, kteří učinili
kvalitní objev a chtěli dosáhnout jeho praktického rozšíření a zavedení do léčebné praxe.

Metodika výpočtu vycházela z platných sazeb pro stravné a ubytování na 5 dnů pro 7 lidí (5studentů +2lektoři), vč. odpovídajícího
počtu letenek.
Tj. součet kapitol 2 a 7 (330000 + 132000) a odpovídajících nákladů lektorských (501824 Kč) = 963824Kč

Odborné stáže v laboratořích a výrobních linkách partnera4.

Celkové náklady (Kč):

Podrobný popis aktivity:

963 824,00

V rámci tohoto procesu bude průběh projektu a jeho výstupy podrobeny procesu vnitřního hodnocení, včetně hodnocení ze strany
účastníků pilotního běhu studia. Na základě získaných poznatků dojde k úpravám charakteristik vytvořeného studijního programu pro
období ostrého provozu, včetně úprav podkladů a elearningových modulů. Budeme také vědět, který typ vyučujících a ktará oblast 
přitáhli největší pozornost. Tyto výstupy zahrneme do finální korekce programu a následně se budem soustředit na naplánování
poprojektového fungování v běžných podmínkách, což bude především znamenat formalizovat investice ze strany partnera a
definovat v rámci jeho existujícího zájmu požadavky na další součinnost.
 Klíčovým prvkem tohoto období je propagace celého projektu a jeho výsledku k dalším fakultám, zavedení programu do výuky a
rozšíření počtu partnerů z oblasti inovativních společnosti. Do tohoto období budou soustředěny největší náklady na marketing a
propagaci výsledků projektu a jeho principů. Předpokládáme, že v rámci předchozích dvou konferencí již získáme definovanou
skupinu
zájemců o spolupráci v oblasti partnerství vzdělávacího a výrobně-výzkumného sektoru a rádi bychom v závěrečné fázi, s
poukazem na výsledky našeho projektu pomohli přitáhnout další partnery na další fakulty UK a vysoké školy a dali na konferenci
prostor pro prezentaci návrhů možných oblastí, kde by se partnerství měla odehrávat. Naše konference bude de facto sloužit ke
spojení nabídky a poptávky. 
Náklady jsme alokovali součtem příslušného dílu osobních nákladů odborného týmu (8/24x6021888= 2007296Kč) a přičetli jsme
náklady na kapitolu 5.4.3 (závěrečná "corporate chair" konference pro uzavření nových partnerství, 550000 Kč) +
kap.5.5.1.maximální zesílení PR aktivit informujících o výsledcích projektu, jeho podstatě a filozofii (375000 Kč) a opět příslušná
alokace vybavení a zařízení (1/3 z 420000, tj. 140000 Kč.) výsledkem je 3072296 kč
Jednotkové náklady alokovány vždy na vytvořený program.

Úpravy programu, propagace na další fakulty a potenc.partnery5.

Celkové náklady (Kč):

Podrobný popis aktivity:

3 072 296,00
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Finalizace projjektu ve smyslu vypracování závěrečných zpráv a auditu. Nejsou zde již žádné další náklady jelikož jsou alokovány do
souběžně probíhajících klíčových aktivit.
50000 kč je cena auditu projektu.

Finalizace projektu6.

Celkové náklady (Kč):

Podrobný popis aktivity:

50 000,00

Zapojení partnerů:

Genzyme Europe B.V, org.složka1.

ZSPO Říp2.

Genzyme Europe B.V, org.složka1.

Společnost Genzyme zapojí do výuky své odborníky z výzkumné a výrobní praxe. Poskytne studijní podklady pro výuku í výrobních a
vývojových procesů v biotechnologickém sektoru.
Předá zkušenosti z pohledu společnosti vzniklé na bázi výsledků výzkumu (spin-off company).
Bude se podílet na propagaci konceptu corporate chair směrem  k jeho rozšíření na další fakulty a zaangažování dalších partnerů.

Role:

Partner patří mezi pět nejvýznamnějších výzkumných biotechnologických společností na světě. Zde bude zprostředkovatelem
praktického pohledu na aplikaci poznatků molekulární medicíny do oblasti inovativní biotechnologické výroby a bude se podílet na
formulování metodiky efektivní výuky teoretických poznatků. Seznámí posluchače s principy práce v oblasti aplikovaného firemního
výzkumu. Počítá se s jeho zapojením i ve standardním pokračování programu, tj. po skončení pilotního cyklu. Existuje příslib partnera
týkající se podpory pro další roky.

Důvod zapojení:

Odbornící ze strany partnera se budou podílet na přípravě metodiky i na výuce v pilotním běhu. Povedou vybrané studenty na
odborné stáži v biotechnologických laboratořích. Počítá se s jejich zapojením i v ostrém provozu, tj. po skončení pilotního cyklu. 
Partner je připraven pozvat vybrané studijní týmy  na studijní pobyt, při kterém se seznámí s výrobním procesem přímo v laboratořích
a výrobních linkách společnosti.

Práce s cílovou skupinou:

ZSPO Říp2.

Odborníci ze sdružení ŘÍP  se budou podílet na koordinaci a generálním managementu projektu. Budou zapojeni do marketingových a
propagačních aktivit souvisejících s rozšířením informací o průběhu a výsledcích projektu. Budou se podílet na výuce v tématech
týkajících se financování výzkumu a zakládání biotechnologických společností. Objasní problematiku uplatnění absolventů v
inovativním farmaceutickém sektoru. Podpoří proces propagace konceptu corporate chair a využijí svých kontaktů a zkušeností k
zapojení dalších potenciálních partnerů z oblasti inovativních společností.

Role:

Zájmové sdružení ŘÍP sdružuje odborníky s dlouholetou zkušeností z oblasti mangementu, marketingu a finančního řízení tuzemských
i mezinárodních zdravotnických a biotechnologických projektů. Disponuje know-how v oblasti spolupráce mezi neziskovou 
vědeckou sférou a výrobci inovativních farmaceutických preparátů. 

Důvod zapojení:

Směrem k cílové skupině se budou se podílet na výuce v tématech týkajících se financování výzkumu a zakládání biotechnologických
společností. Objasní problematiku uplatnění absolventů v oblasti výzkumu, výroby a klinickém ověřování inovativních preparátů.

Práce s cílovou skupinou:

V čele projektu bude stát Rada projektu, složená ze zástupců žadatele, partnerů participujících na projektu a hl.manažera projektu.
Rada bude mít kontrolní funkci nad výstupy, průběhem a směřováním projektu. Rada se bude scházet pravidelně na začátku a konci
každé etapy. V průběhu etap potom dle potřeby. 
Hl.manažer projektu bude mít hlavní exekutivní pravomoc nad denodenním řízením aktivit projektu a bude Radě předkládat zprávy o
průběhu projektu. Harmonogram zpráv bude souviset s etapami projektu. Po každé etapě bude následovat souhrnná zpráva, v
průběhu etapy budou vydávány dílčí zprávy. V rámci týmu hlavního manažera budou fungovat následující relace:
Nákup zařízení, služeb a proces výběrových řízení bude spadat do kompetence Koordinátora organizačně technického
zabezpečení, zkušeného manažerem s dlouholetou praxí v oblasti finančního řízení. Spolu s účetním projektu budou mít na starost
korektní vykazování účetní bilance projektu a finanční management. Tým hlavního manažera bude podporován asistentem, který bude
vytvářet zápisy a vést databáze.
Pedagogická a tvůrčí část projektu bude vedena Koordinátorem pedagogických aktivit, který bude mít na starosti vytvoření a odborné
skloubení práce mezinárodního týmu lektorů. Bude podporován asistentem pedagogické části projektu.

Vnitřní postupy řízení a hodnocení:
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Projekt jde daleko za hranice běžné publicity na pouhé oznámení výsledků. V projektu hraje vysokou roli publicita cílená, zaměřená na
rozšíření vytvořeného programu a partnerství na další fakulty a partnery. Projekt bude mít zřízenu vlastní webovou stránku s
detailními informacemi o obsahu a průběhu, doplněnou příslušným odkazem na zdroj financování a logy příslušných subjektů v
souladu s pravidly Vizuální identity. Veškeré publikace vzešlé z projektu budou obsahovat odkazy na zdroj financování v souladu s
pravidly Vizuální identity.
Vzhledemk k inovativnosti a snaze rozšířit podobná partnerství počítáme s PR aktivitami v masových médiích i odborném tisku a na
závěr projektu též s informačním seminářem pro další fakulty a partnery, kteří by se mohli účastnit rozšíření programu na své půdě.
Mezi klíčové nástroje publicity budou patřit velké konference propagující projekt specificky, stejně jako jeho generální myšlenku tj.
koncept corporate chairs, propojení univerzitního a aplikovaného výzkumu již v pregraduální výuce a vytváření partnerství pro
zefektivnění výuky a zvýšení finančních toků z alternativních (komerčních) zdrojů do vysokého školství. Zde počítáme s širokou
mezinárodní účastí zástupců společností a vzdělávacích institucí k výměně zkušeností a navázání spolupráce na aktivitách
podobných těm, které budou řešeny v rámci tohoto projektu.

Opatření pro zajištění publicity:

Inovativnost projektu spočívá v interdisciplinárním přístupu realizovaným propojením špičkového výukového pracoviště se špičkovým
partnerem z oblasti praktické realizace výsledků výzkumu a vytvoření kombinovaného (facetového) pohledu na jeden z
nejaktuálnějších oborů současné medicíny. V projektu budou vyučovat, resp. vést interaktivní semináře současně špičkoví odborníci
z teoretických ústavů spolu s experty z vývojových a výrobních centrál biotechnologické společnosti. Projekt bude mít plně
mezinárodní charakter a rozšíří  zkušenosti všech particpujích i po této stránce.

V čem je projekt inovativní:
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Složení realizačního týmu

Počet podílejících se osob:

1a) na celý úvazek:

b) na částečný úvazek: 17

Zapojení jednotlivých členů týmu v projektu:

Název subjektuRole člena týmu Úvazek Zapojení

ZSPO ŘípHlavní manažer
projektu

0,5 Hlavní manažer se věnuje řízení a monitorování každodenní agendy projektu. 
Koordinuje činnost partnerů.
Předsedá Radě projektu. 
Připravuje pro jednání rady podklady a přenáší rozhodnutí Rady na směřování
projektu do praxe.
Svolává a řídí porady projektového týmu.
Je zodpovědný za komunikaci se zadavatelem projektu a kontrolními orgány
projektu.
Vytváří zprávy o průběhu projektu.

ZSPO ŘípKoordinátor
organizačně
technické části

0,5 Koordinuje technické a organizační zabezpečení projektu, vč. organizace
výběrových řízení, nákupu služeb, materiálu, vybavení atd. Je zkušeným
manažerem s dlouholetou praxí v oblasti finančního řízení. Spolu s účetním projektu
budou mít na starost korektní vykazování účetní bilance projektu a finanční
management. Reportuje hlavnímu manažerovi projektu a v jeho zastoupení se
účastní komunikace s kontrolními orgány projektu pro důkladné vysvětlení všech
detailů hospodaření projektu.

Univerzita
Karlova,
1,lékařská
fakulta

Koordinátor
pedagogické
části

0,25 Pedagogická a tvůrčí část projektu bude vedena Koordinátorem pedagogických
aktivit, který bude mít na starosti vytvoření a odborné skloubení práce mezinárodního
týmu lektorů. Bude podporován asistentem pedagogické části projektu. Bude
zastřešovat veškerou činnost odborných složek projektu a bude finálně
zodpovědný za odborný výstup projektu. Jedná se o velmi zkušeného
vysokoškolského pedagoga s vysokou mírou zahraničních zkušeností a příslušnými
jazykovými kvalitami. Rozhoduje o finálním výsledku učebního plánu, o termínech
seminářů, jejich vedení odbornými lektory. Rozhoduje o pedagogickém  a
studentském obsazení odborných stáží, resp. kritériích, které jej podmiňují.

Univerzita
Karlova,
1,lékařská
fakulta

Lektorský tým
1.LF UK

1,0 (5x0,2) Lektorský sbor zajišťuje výuku. Skládá se z pěti osob, participujících na projektu
čtvrtinovým úvazkem. Jsou to zkušení a progresivní pedagogové z oborů
molekulární genetika, biologie a biochemie, resp. dalších oborů tvořících kmenovou
podstatu superoboru molekulární medicína. Podílejí se na tvorbě metodiky výuky,
syllabu seminářů, definování a zadání odborných prací. Vedení studentských týmů.



Univerzita
Karlova,
1,lékařská
fakulta

účetní projektu 1,0 Účetní projektu řeší veškeré záležitosti týkající se účetních operací projektu a dbá na
to, aby byl projekt po této stránce veden  v souladu s příslušnými předpisy pro
příjemce dotace. Spolu s  Koordinátorem technickoorganizační části projektu patří do
týmu hlavního manažera projektu a zodpovídá za bezchybnost hospodaření
projektu. Hospodaří s hotovými prostředky projektu, obsluhuje bankovní konto
projektu. Účastní se komunikace skontrolními orgány projektu.

DodavatelLektor na
oblast
patentového
práva

0,20 Lektor na oblast patentového práva má za úkol dodat do metodiky a tištěných i
elektronických výukových materiálů projektu vysoce fundované know-how na téma
ochrany výsledků výzkumu a vývoje. Tuto oblast bude potom zastřešovat i v
samotné výuce. jedná se o zkušeného patentového právníka s přehledem o situaci
v zemích EU, Severní americe a především oblasti Číny.

DodavatelLektor na vznik,
financování a
mngmt spin-off
společností

0,2 Lektor na vznik, financování a mngmt spin-off společností má za úkol dodat do
metodiky a tištěných i elektronických výukových materiálů projektu vysoce
fundované know-how na téma vzniku inovativních výzkumných firem. Musí se
orientovat v jejich obchodním cyklu, v systému získání investic ze zdrojů rizikového
kapitálu a primárním úpisu akcií (IPO). Tuto oblast bude potom zastřešovat i v
samotné výuce. jedná se o zkušeného manažerského konzultanta s mezinárodním
přesahem.

Univerzita
Karlova,
1,lékařská
fakulta

Asistent
pedagogické
části

0,5 Asistent pedagogické části podporuje Koordinátora pedagogické části a odborné
lektorské týmy. Zabezpečuje komunikaci na pedagogické části projektu směrem ke
studentům a administrativním strukturám fakulty.

ZSPO ŘípAsistent
projektu

0,5 Asistent projektu je členem týmu manažera projektu. Podporuje hl. manažera, a
Koodinátora organizačně technických aktivit v jejich činnosti. Zabezpečuje
komunikaci ne denodenní agendě mezi kanceláří projektu a administrativou
pedagogické části projektu. Pořizuje zápisy z jednání Rady a udržuje databáze
kontaktů projektu. Vede deník projektu. Podílí se na organizování konferencí a
seminářů.

Genzyme
Europe B.V,
org.složka

Lektorský a
manažerský 
tým spol.
Genzyme

1,0 (5x0,2) Odpovídá složením lektorskému týmu 1.LFUK s tím rozdílem ,že odborníci nahlížejí
stejné obory z praktické stránky použití v aplikovaném výzkumu a výrobě. Skládá se
z pěti osob, participujících na projektu čtvrtinovým úvazkem. Jsou to zkušení a
progresivní experti z výroby a aplikovaného výzkumu v oborech molekulární
genetika, biologie a biochemie, resp. dalších oborů tvořících kmenovou podstatu
superoboru molekulární medicína. Podílejí se na tvorbě metodiky výuky, syllabu
seminářů, definování a zadání odborných prací. Vedení studentských týmů. Jsou
průvodci při odborné stáži na svých pracovištích. Součástí tohoto týmu je i
manžerský pracovník partnera Genzyme Europe, který participuje na práci Rady
projektu.

Zkušenosti žadatelů a partnerů

Zkušenosti žadatele s řízením a realizací projektů v oblasti RLZ:

Žadatel je velmi zkušeným a osvědčeným subjektem v oblasti projektů RLZ, Mimo desítek grantových projektů řešících tuto
problematiku se dají konkrétně zdůraznit zejména následující projekty, které právě probíhají: 

V posledním uzavřeném kole výzvy JPD3 uspěl žadatel s projekty na vytvoření bakalářského programu a následného vzdělávání v
oboru addiktologie. 

Mimo oblast strukturálních fondů je zapojen do řešení mnoha mezinárodních projektů týkajících se této problematiky např.
Erasmus-Mundus: "Job creation oriented biotechnology", kde participuje v rámci Evropského univerzitního konsorcia s 12 dalšími
vzdělávacími institucemi.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Partner Popis projektu

Genzyme Europe
B.V, org.složka

Vzhledem k faktu, že společnost Genzyme sama vznikla na bázi spin-off společnosti podložené výsledky
vědeckého výzkumuv oblasti molekulární biologie a genetiky, uvědomuje si význam potenciálu spolupráce s
univerzitními pracovišti. Celoevropsky proto podporuje participuje na projektech spolupráce, vědecké výměny a
studijních pobytů s významnými univerzitními pracovišti.

ZSPO Říp Odborníci sdružení v ZSPO ŘÍP se podíleli na řízení a realizaci projektu Phare a následně Transition Facilityv
oblasti výběru, vývoje a zavádění Moderního systému klasifikace diagnóz do praxe českého
zdravotnictví.Podíleli se na zprostředkování vstupu biotechnologických a výzkumně zaměřených společností na
teritorium střední a východní Evropy a na výběru a tréninku jejich odborného personálu.
Aktuálně spolupracují na vytváření koncepce pražského zdravotnictví při Institutu postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví.
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Předchozí spolupráce s partnerem:

Partner Popis spolupráce

Genzyme Europe
B.V, org.složka

Společnost Genzyme se dlouhodobě (od r. 2000) podílí na spolupráci s Ústavem dědičných poruch
metabolismu při 1.lékařské fakultě UK. Předkladatel počítá se zapojením odborníků z tohoto pracoviště do výuky
v nově vzniklém studijním programu.

ZSPO Říp Odborníci ze sdružení ŘÍP se v minulosti podíleli na spolupráci společnosti Genzyme s 1.LFUK, zejména v
projektech vědecké spolupráci na téma "Enzyme replacement therapy" (Ústav dědičných poruch metabolismu).
Dále na spolupráci na klinických studiích pacientů s Fabryho chorobou (interní klinika, dr.Paleček) a rozvoji
výzkumné spolupráce metabolisku fosfátů u dialyzovaných pacientů (kostní centrum, prof.Sulková)
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7. Harmonogram realizace

1. rok realizace (2006)
Klíčová aktivita

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Řízení monitorování a administrace projektu ű ű ű ű

Tvorba programu a studijních materiálů ű ű ű ű
Realizace pilotního běhu povinně volitelného předmětu
"Molekulární medicína"

Odborné stáže v laboratořích a výrobních linkách partnera

Úpravy programu, propagace na další fakulty a
potenc.partnery

Finalizace projektu

2. rok realizace (2007)
Klíčová aktivita

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Řízení monitorování a administrace projektu ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű

Tvorba programu a studijních materiálů

Realizace pilotního běhu povinně volitelného předmětu
"Molekulární medicína"

ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű

Odborné stáže v laboratořích a výrobních linkách partnera ű ű
Úpravy programu, propagace na další fakulty a
potenc.partnery

Finalizace projektu

3. rok realizace (2008)
Klíčová aktivita

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Řízení monitorování a administrace projektu ű ű ű ű ű ű ű ű

Tvorba programu a studijních materiálů

Realizace pilotního běhu povinně volitelného předmětu
"Molekulární medicína"

Odborné stáže v laboratořích a výrobních linkách partnera

Úpravy programu, propagace na další fakulty a
potenc.partnery

ű ű ű ű ű ű ű ű

Finalizace projektu ű ű
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8. Náklady

Druh výdajů Jednotka Počet
J. cena

(Kč)
Celk. náklady

(Kč)

Rozpočet Náklady na celý projekt

% z cel.
nákladů

1. Osobní náklady 8 646 288,00 63,71

  1.1. Náklady na pracovníky 

    1.1.1. Odborný personál hod.(rok)

      1.1.1.1. Hl. manažer projektu (vč.odvodů; 0,5 úvazku) měsíc 891 000,0024 37 125

      1.1.1.2. Koordinátor technicko organizační části (vč.odvodů; 0,5
úvazku) 

měsíc 891 000,0024 37 125

      1.1.1.3. Koordinátor pedagog.části (vč.odvodů; 0,25 úvazku) měsíc 445 488,0024 18 562

      1.1.1.4. Odborný tým 1.LF UK (5x0,2 úv. vč. odvodů) měsíc 1 782 000,0024 74 250

      1.1.1.5. Expertní tým Genzyme (5x0,2 úv, HRAZENO PARTNEREM) ) měsíc 3 600 000,0024 150 000

    1.1.2. Administrativní/pomocný personál hod.(rok)

      1.1.2.1. účetní projektu (vč.odvodů; 1,0 úvazku) měsíc 648 000,0024 27 000

      1.1.2.2. Asistent pedagogické části (vč. odvodů, 0,5 úvazek) měsíc 194 400,0024 8 100

      1.1.2.3. Asistent  projektu (vč. odvodů, 0,5 úvazku) měsíc 194 400,0024 8 100

2. Cestovné 132 000,00 0,97

  2.1. Diety (ubytování a stravné) 

    2.1.1. Zahraniční personál den/osoba

    2.1.2. Místní personál den/osoba

      2.1.2.1. stravné na stáži (USA,2lidé x 5 dní) člověkoden 12 000,0010 1 200

      2.1.2.2. ubytování na stáži (USA,2lidé x 5 dní) člověkoden 70 000,0010 7 000

  2.2. Mezinárodní cestovné cesta/osoba

    2.2.1. letenky, odborná stáž kus 50 000,002 25 000

  2.3. Místní cestovné měsíc

3. Zařízení a vybavení 420 000,00 3,09

  3.1. Nákup výpočetní techniky kus 200 000,005 40 000

  3.2. Nákup jiného zařízení kus 70 000,002 35 000

  3.3. Nákup DHM kus 50 000,0010 5 000

  3.4. Nájem/leasing zařízení, budov den

  3.5. Amortizace vlastního majetku měsíc

  3.6. Náklady na opravy a údržbu měsíc

  3.7. Náklady na SW kus 100 000,005 20 000

  3.8. Náklady na nákup výsledků výzkumu a odborné činnosti publikace

4. Místní kancelář/náklady projektu 372 000,00 2,74

  4.1. Spotřební zboží a provozní materiál měsíc

  4.2. Telefon, fax, poštovné měsíc 120 000,0024 5 000

  4.3. Nájem kanceláře měsíc 144 000,0024 6 000

  4.4. Provoz vozidla měsíc 72 000,0024 3 000

  4.5. Náklady nákup vody, paliv a energie (elektřina/topení) měsíc 12 000,0024 500

  4.6. Jiné výše neuvedené náklady (internet, úklid, údržba) měsíc 24 000,0024 1 000

5. Nákup služeb 3 670 000,00 27,04

  5.1. Publikace/školicí materiály/manuály kus

    5.1.1. dodávka podkladů zpracování metodiky služba 50 000,001 50 000

    5.1.2. dodávka odborného obsahu publikací a učebnic kapitola 390 000,0015 26 000

    5.1.3. tisk školicích materiálů vč. DTP kus 75 000,00250 300

  5.2. Odborné služby/Studie a výzkum služba

    5.2.1. analýza biotechnolog. trhu v ČR služba 60 000,001 60 000
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    5.2.2. analýza biotech. sektoru v regionu stř. a vých Evropy služba 60 000,001 60 000

    5.2.3. odborné překladatelské služby služba 200 000,001 200 000

    5.2.4. IT služby spojené s elearningem kapitola 450 000,0015 30 000

    5.2.5. dodávka právnických služeb služba 90 000,001 90 000

    5.2.6. lektor na patentové právo služba 150 000,001 150 000

    5.2.7. lektor na vznik, financování a mngmt spin-off spol. služba 150 000,001 150 000

  5.3. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy služba

    5.3.1. audit projektu služba 50 000,001 50 000

  5.4. Náklady na konference/kurzy konf./kurz

    5.4.1. odborně propagační konference - spuštění projektu konference 450 000,001 450 000

    5.4.2. odborně propagační konference - semestrální zhodnocení konference 450 000,001 450 000

    5.4.3. závěrečná konference, propagace k perspektivním
partnerům 

konference 550 000,001 550 000

  5.5. Jiné náklady 

    5.5.1. PR služby nad rámec konferencí (masmédia, odb.tisk) služba 375 000,0015 25 000

    5.5.2. vytvoření a provoz webových stránek (intranet, extranet) služba 120 000,002 60 000

6. Drobné stavební úpravy 0,00

  6.1. Drobná stavební úprava úprava

7. Přímá podpora 330 000,00 2,43

  7.1. Mzdové příspěvky 
osoba/měsí

c

  7.2. Cestovné, ubytování a stravné 
osoba/škole

ní

    7.2.1. stravné na stáži (5 lidí x 5 dnů) člověkoden 30 000,0025 1 200

    7.2.2. ubytování na stáži (USA,5 lidí x 5 dní) člověkoden 175 000,0025 7 000

    7.2.3. letenky, odborná stáž kus 125 000,005 25 000

  7.3. Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby 
osoba/měsí

c

  7.4. Jiné výše neuvedené náklady 

8. Celkové uznatelné náklady 
13 570 288,0

0
100,00

9. Celkové neuznatelné náklady 0,00

Náklady celkem: 13 570 288,00

Náklady na aktivity

Klíčová aktivita Celkové náklady Jednotkové náklady

2 996 400,00 2 996 400,00Řízení monitorování a administrace projektu

3 388 648,00 3 388 648,00Tvorba programu a studijních materiálů

3 099 120,00 3 099 120,00
Realizace pilotního běhu povinně volitelného předmětu "Molekulární
medicína"

963 824,00 963 824,00Odborné stáže v laboratořích a výrobních linkách partnera

3 072 296,00 3 072 296,00Úpravy programu, propagace na další fakulty a potenc.partnery

50 000,00 50 000,00Finalizace projektu

Aktivity celkem: 13 570 288,00

Podíl jednotlivých subjektů

Subjekt Uznatelné náklady Podíl nákladů (%)

5 383 888,00 39,67Univerzita Karlova, 1,lékařská fakulta

3 600 000,00 26,53Genzyme Europe B.V, org.složka
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4 586 400,00 33,80ZSPO Říp

13 570 288,00 100,00Náklady celkem

Náklady partnerů na jednotlivé kapitoly rozpočtu

Subjekt
1. Osobní
náklady

2. Cestovné
3. Zařízení a

vybavení

4. Místní
kancelář/
nákl. proj.

5. Nákup
služeb

6. Drobné
stavební
úpravy

7. Přímá
podpora

Soukromé
spolufinan-

cování

Univerzita Karlova,
1,lékařská fakulta

8 646 288,0
0

132 000,00 420 000,00 372 000,00
3 670 000,0

0
0,00 0,00330 000,00

Genzyme Europe B.V,
org.složka

3 600 000,0
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 600 000,0

0
3 600 000,0

0

ZSPO Říp
1 976 400,0

0
0,00 0,00 0,00

2 610 000,0
0

0,00 0,00
1 976 400,0

0
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9. Předpokládané zdroje financování v Kč

Celkové náklady projektu:

Celkové neuznatelné náklady projektu:

Celkové uznatelné náklady projektu:

Veřejné spolufinancování:

Příspěvek ze strukturálních fondů:

Financovaný ze státního rozpočtu:

Financovaný z krajského rozpočtu:

Příspěvek z národních veřejných zdrojů:

Soukromé spolufinancování:

13 570 288,00

0,00

13 570 288,00

9 970 288,00

4 985 144,00 36,74

3 938 263,76 29,02

1 046 880,24 7,71

4 985 144,00 36,74

3 600 000,00 26,53

Náklady projektu Procenta z celkových nákladů

Vlastní zdroje:

Ostatní zdroje:

Přímé výnosy projektu:

3 600 000,00

0,00

0,00

26,53

0

0
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10. Očekávané efekty projektu

Popis multiplikačních efektů:

Projekt má multiplikační efekty: Ano

Multiplikační efekty

Výstupy, které budou vytvořené v rámci projektu se zcela ve shodě s globálními cíli JPD 3 podílejí zásadním způsobem na 

 přípravě vysoce kvalifikované pracovní síly, jejíž uplatnění je zvyšováno prolínáním praktického a teoretického aspektu při výuce
(nedochází k neefektivitám, kdy absolventi          jsou v praxi nuceni korigovat některé své poznatky);

 zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, formou přípravy vědeckovýzkumných  pracovníků pro oblast aplikovaných věd a
propagací a zatraktivněním práce v této         oblasti (biotechnologické provozy, inovativní farmaceutické společnosti, výzkumné
organizace, vzdělávací instituce);
 
zvyšování konkurenceschopnosti regionu formou propagace vzniku spin-off companies, resp. přípravě pracovní síly pro tyto a
podobné inovativní společnosti rozšiřování  
(které vzhledem k zázemí vznikají, resp. usazují se téměř bez vyjímky v místech koncentrace vysoce kvalifikované síly, vědeckého
potenciálu a dostupnosti investičního               kapitálu)

Přidaná hodnota

Popis přidané hodnoty projektu:

Projekt zavede do výukové praxe studijní program postavený na propojení teoretické výuky a praktické výrobní realizace. Program je
použitelný pro posluchače pregraduálního studia ostatních fakult a jeho principy, tj. interdisciplinární propojení teoretické výuky a její
praktické realizace ve špičkové inovativní společnosti se budou dát  přenést i mimo obor medicíny a biotechnologie na základě
benchmarkingových postupů. Další přidaná hodnota tkví v objasnění principu vzniku spin-off companies cílové skupině, ze které se v
budoucnu dají očekávat vědci, kteří by těchto znalostí mohli využít. Pokud projekt naplní své cíle dojde ke zvýšení
konkurenceschopnosti pro oblast  Hl.města Prahy, jelikož se zvýší nabídka interdisciplinárně  připravených odborníků pro práci v
segmenu aplikovaných věd a biotechnologické produkce.
projekt má další přidanou hodnotu v oblasti podpory konceptu corporate chair, jako modelu dalšího propojování komerčního výrobního
sektoru a teoretického výzkumu a výuky.
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11. Výstupy a výsledky

Výstupy

Název ukazatele: 1.02.00.A Počet podpoř. vzděl.programů

Jednotka ukazatele: kus

Plánovaná hodnota: 1

Výchozí hodnota: 0

Název ukazatele: 1.05.00.A Počet podpořených osob - klientů služeb

Jednotka ukazatele: osoba

Plánovaná hodnota: 20

Výchozí hodnota: 0

Název ukazatele: 1.04.00.A Počet podpořených organizací

Jednotka ukazatele: kus

Plánovaná hodnota: 2

Výchozí hodnota: 0

Název ukazatele: 1.01.00.A počet podp.osob-posk.služ.nebo pod.posk.

Jednotka ukazatele: osoba

Plánovaná hodnota: 18

Výchozí hodnota: 0

Výsledky

Název ukazatele: 2.11.00.A Počet nově vytv/inov./prog.počát.vzděl.

Jednotka ukazatele: kus

Plánovaná hodnota: 1

Výchozí hodnota: 0

Název ukazatele: 2.08.00.A Počet nově vytv.prog/kurzů s komp. IT

Jednotka ukazatele: kus

Plánovaná hodnota: 1

Výchozí hodnota: 0

Název ukazatele: 2.29.00.A Počet vytv.partnerství

Jednotka ukazatele: kus

Plánovaná hodnota: 2

Výchozí hodnota: 0

Název ukazatele: 2.12.00.A Počet nově vytvoř. či inovov. produktů

Jednotka ukazatele: kus

Plánovaná hodnota: 1

Výchozí hodnota: 0

Název ukazatele: 2.33.00.A Počet vzděl.inst., kt.rozš.svoji nabídku

Jednotka ukazatele: kus

Plánovaná hodnota: 1

Výchozí hodnota: 0

Název ukazatele: 2.43.00.A Podíl vyškol.os.posk.sl. neb pod.posk.sl

Jednotka ukazatele: %

Plánovaná hodnota: 95

Výchozí hodnota: 0
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Další plánované výstupy / výsledky z projektu:

Projekt je koncentrován na vytvoření vzdělávacího programu, který bude univerzálně aplikovatelný také na dalších oborově
příbuzných fakultách žadatele. Počet podpořených osob odpovídá počtu účastníků pilotního kurzu, zde však musíme mít na paměti,
že kvantita není hlavním kritériem, máme-li získat kýženou zpětnou vazbu a zhodnotit v praxi vytvořený výukový program, cíleně
omezíme počet studentů. V poprojektové praxi počítáme na dvou dalších lékařských fakultách a jedné přírodovědecké se
čtyřnásobným nárůstem, tj. dohromady okolo 100 studentů každý rok po ukončení projektu.
Do podpořených organizací jsme nezapočítali partnera Genzyme, protože má vlastní zdroje, ale užitečnějším měřítkem je zde počet
vytvořených partnerství.
Do podpořených osob poskytujících služby jsme nezapočítali zahraniční lektory, hrazené z vlastních zdrojů partnera. 
Naopak bychom si rádi dali za cíl kromě 2 projektových partnerství, iniciovat vznik 6 dalších v posledním roce projektu (tj. 3 další
fakulty a min. dva další podnikatelské subjekty z oboru inovativních společností. To souvisí i sukazatelem počtu vzdělávacích institucí,
které rozšířily svou nabídku. Rádi bychom v rámci posledního roku realizace rozšířili vytvořený program na již zmíněné 3 další fakulty,
tj. počet vzdělávacích institucí by stoupl z 1na 4.

Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: 14.2.2006 10:01:40  Unikátní klíč: 8ZPX9A Strana 23 z 29



12. Horizontální témata

Projekt je soustředěn především na podporu rovných příležitostí:

Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti:

Projekt je z hlediska podpory rovných příležitostí neutrální:

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Ne

Ne

Ano

Rovné příležitosti

Projekt je zaměřen hlavně na podporu udržitelného rozvoje: Ne

Projekt má pozitivní dopad na udržitelný rozvoj: Ano

Projekt je neutrální vzhledem k udržitelnému rozvoji: Ne

Popis a zdůvodnění vlivu na udržitelný rozvoj:

Udržitelný rozvoj 

Projekt se zabývá podporou biotechnologie, což je disciplína, která se v současnosti stává hnací silou rozvoje znalostní ekonomiky.
Navíc jsou biotechnologie šetrnější k životnímu prostředí a z pohledu farmaceutického při nich dochází k produkci tělu vlastních
substancí, nikoliv chemických, syntetických, tělu cizých preparátů, jako v běžném famraceutickém průmyslu.

Projekt je zaměřen především na rozvoj informační společnosti:

Projekt má pozitivní dopad na rozvoj informační společnosti:

Projekt je z hlediska vlivu na rozvoj informační společnosti neutrální:

Popis a zdůvodnění vlivu na rozvoj informační společnosti:

Ne

Ano

Ne

Informační společnost

V rámci projektu budou široce využity e-learningové metody výuky v propojení na již schválený projekt vzniku Centra e-learningu, ne
kterém se předkladatel podílí.

Projekt je soustředěn hlavně na rozvoj místních iniciativ:

Projekt má pozitivní dopad na rozvoj místních iniciativ:

Projekt je z hlediska rozvoje místních iniciativ neutrální:

Popis a zdůvodnění vlivu na rozvoj místních iniciativ:

Ne

Ne

Ano

Místní iniciativy
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13. Politiky Evropského Společenství

Byl jste příjemcem veřejné podpory de minimis (100.000 Euro za poslední 3 roky):

Souhrnná výše přijaté veřejné podpory de minimis za poslední 3 roky :

Ne

0

Veřejná podpora

Budou v rámci projektu vyhlášeny veřejné zakázky?: Ano

Veřejné zakázky

Popis výběrového řízení Předpokládaná cena (v Kč)

Zakázka na dodávku přakladatelských služeb s velmi vysokou mírou odborbé terminologie 200 000

Zakázka na dodávku odborného know-how včetně lektorských služeb v oblasti patentového práva. 150 000

Zakázka na dodávku odborného know-how včetně lektorských služeb v oblasti managementu, vzniku
a financování inovativních společností.

150 000

Dodávka organizace 3 mezinárodních konferencí se souhrnnou účastí 900 lidí, vč. propagace a
follow-up.

1 450 000
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14. Další projekty a žádosti o podporu z veřejných zdrojů

Realizujete v současné době ještě jiné projekty:

Popis projektů:

Ano

Rozvoj E-learningové formy studia na 1. Lékařské fakultě UK v Praze

01.09.2005

8950000

Hlavním cílem projektu je zavedení a rozvoj E-learningové formy studia na 1. LFUK. Cílem projektu je přispět k rozvoji lidských zdrojů
prostřednictvím zvýšení kvality a dostupnosti stud. programů 1. LF UK pro různé cílové skupiny uchazečů a prostřednictvím zejména
E-learningové formy studia rozšířit spektrum nabídky o kombinované a distanční formy vzdělávání. Do projektu budou zapojeny tyto
obory: Ošetřovatelství, Adiktologie, Zubní lékařství, Zdravotnická technika, Ergoterapie a Fyzioterapie. Za tím účelem: a) bude na 1.
LF UK vytvořeno E-learningové centrum, které bude zodpovídat za vytvoření a zavedení jednotného systému studia napříč všemi
realizovanými programy (kromě vybraných oborů se bude jednat také o dva vybrané samostatné předměty studia medicíny, které
budou pilotně ověřeny z hlediska efektivity přípravy a převodu na E-learningovou formu i pro další předměty studia medicíny),
jednotných kritérií pro hodnocení jejich kvality a zajišťovat  rozvoj E-learningové formy dalších vzdělávacích programů i po skončení
projektu dle poptávky; b) každý zapojený obor, jenž dosud nemá akreditaci pro kombinovanou a distanční formu studia, připraví
podklady k akreditaci a zahájí akreditační řízení; c) bude vytvořen jednotný systém hodnocení kvality všech zapojených oborů a na
základě toho budou realizována opatření ke zvýšení kvality studijních programů; d) každý zapojený obor v průběhu realizace projektu
připraví a dokončí kroky nezbytné pro převod studijních  programů na E-learningovou formu; e) prostřednictvím vzdělávání budou
posíleny odborné kompetence pracovníků zapojených oborů v oblasti E-learningu a při inovaci a rozvoji studijních programů (s
využitím kurzů doma i v zahraničí, zahraničních stáží, rozvoje kooperace s partnerskými pracovišti v zahraničí s cílem výměny
zkušeností v inovaci a rozvoji vzdělávacích programů).

Název projektu

Datum poskytnutí
podpory

Rozpočet projektu
(v Kč)

Zdroje a popis projektu

Centrum adiktologie - informační, poradenské a výzkumné služby v oblasti dalšího vzdělávání a rozvoj

01.09.2005

12716700

Projekt je zaměřen na vybudování Centra adiktologie v rámci CASE (Center for Addictological Studies and Education) Psychiatrické
kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Centrum adiktologie bude vyvíjet aktivity v oblasti týkající se dalšího vzdělávání v oboru
adiktologie a to zejména na poli vzdělávání, informačních a poradenských služeb a výzkumu v této oblasti. Centrum adiktologie bude
poskytovat služby odborné veřejnosti (od úzce specializované po nejširší odbornou veřejnost) a to jak jednotlivcům tak i institucím,
do jejichž činností zasahuje kontext adiktologie . Cílem projektu je koordinovat a rozšiřovat možnosti v oblasti dalšího vzdělávání v
oboru adiktologie a prostřednictvím zajištění a kvalitní přípravy odborných kapacit - lektorů připravit a realizovat vzdělávací činnosti a
dále poskytovat informační, poradenské a výzkumné služby. Lektorům bude poskytnuto proškolení v oblastech vzdělávání
dospělých, informačních a komunikačních technologií, komunikačních a facilitačních dovedností a uvádění modelů dobré praxe. V
rámci projektu budou připraveny kurikula dvou vzdělávacích kursů a bude realizován pilotní vzdělávací kurs, spolu s dalšími
doprovodnými vzdělávacími aktivitami. Projekt je také zaměřen na vytvoření kvalitního zázemí pro realizaci výzkumných aktivit v
oblasti vzdělávání a na ně navazující praxe. Projekt bude zaměřen na vytvoření podmínek a kapacity pro tvorbu dlouhodobé
koncepce uceleného a návazného vzdělávacího systému pro odbornou veřejnost a zároveň chce zpřehlednit informace o nabídce
dalšího vzdělávání v oboru a zlepšit a zjednodušit přístup k těmto informacím. 

Název projektu

Datum poskytnutí
podpory

Rozpočet projektu
(v Kč)

Zdroje a popis projektu

Popis žádostí:

Předložili jste nebo předložíte v tomto roce další žádosti o poskytnutí podpory: Ano
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Vývoj a ověření programů vzdělávání lektorů v aplikovaných biotechnologiích

13 385 788

Hlavním cílem projektu je navrhnout a v pilotním projektu ověřit modely dalšího vzdělávání a přípravy lektorů a konzultantů pro vedení
výuky v oblasti aplikovaného výzkumu a výrobní praxi inovativní biotechnologické společnosti. 
V rámci projektu budou navrženy metodiky přípravy v oblasti výuky fundamentálních procesů aplikované biotechnologie (genové
modifikace organismů, molekulární a genová diagnostika, buněčná transformace, vývoj biomateriálů, biokompatibilita, simulace
industriálních procesů, případové studie vzniku biotechnologických společností jako spin-off companies, atd.). 
Bude vytvořeno schéma efektivního propojení teoretické přípravy s praktickou aplikací. Při výuce bude využíváno simulačních modelů
pro bližší zprostředkování industriální praxe. V souvislosti s probíhajícím projektem vzniku Centra e-learningu, bude vytvořena
e-learningová modulární výuková struktura, jako jeden z doplňujících vzdělávacích nástrojů . Vedlejším cílem projektu je zhodnocení
možnosti vyškolení absolventů programů PhD pro výuku aplikované biotechnologie a tím nalezení další perspektivy jejich uplatnění na
rozhraní teoretického a aplikovaného výzkumu a zamezení jejich odlivu do zahraničí.

Název žádosti

Částka (v Kč)

Zdroje a popis projektu

Poznámka: výše zmíněné projekty jsou pouze výčtem projektů žadatele 1.lékařské fakulty v rámci UK Praha. Je nám známo, že další
fakulty UK Praha předkládají v této výzvě nejméně dalších 5 projektů, tématicky však naprosto nesouvisejících s naší oblastí.

Vazba projektu na jiné programy financované ze strukturálních fondů EU:
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15. Seznam příloh

Doklad o právní subjektivitě žadatele - 1 listů1.

Přiložena k žádosti: ű NeAno

Prohlášení o partnerství - 2 listů2.

Přiložena k žádosti: ű NeAno

Prohlášení o velikosti podniku - 0 listů3.

Přiložena k žádosti: ű NeAno

Přehled ekonomické a finanční situace - 0 listů4.

Přiložena k žádosti: ű NeAno
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16. Prohlášení žadatele

1. Uvádím všechny dosavadní čerpané nebo přiznané formy veřejné podpory malého rozsahu (podpora de minimis) a jejich
úhrnnou výši za období posledních tří let .

2. Prohlašuji, že na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na
prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona
č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění.

3. Prohlašuji, že subjekt má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti
žadatele). 

4. Prohlašuji, že ke dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po
lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové
kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu
soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují.

5. Souhlasím s uveřejněním dat této žádosti v systému MSSF-Central a na webových stránkách MSSF.

6. Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé.

Já, níže podepsaný(á):

..........................................................
jméno žadatele (statutárního zástupce)

.................................................
datum a místo

.................................................
funkce v organizaci

...............................................................
podpis žadatele (statutárního zástupce)

a razítko
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