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Několik čísel o univerzitě 

Počet fakult 7

Počet studentů 7 000

Počet zaměstnanců 1 189

Počet aktivních projektů 218 (celkem)

Počet podaných projektů 25 (2019)

Počet řešených projektů 
OP VVV

18

Přidělená dotace z OP VVV 820 mil. Kč (2019)

Počet rozvojových projektů 11 (CRP MŠMT)
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Aktivity ORMV

Projektová podpora od myšlenky k udržitelnosti

• HORIZON 2020, programy mezinárodní 
spolupráce MŠMT ČR (INTER-
EXCELLENCE), NATO, EUREKA, AKTION, 
Visegrádský fond, Erasmus+, Norské 
fondy a další programy mezinárodní 
spolupráce 

• OP VVV, OP PIK a další operační 
programy

• Rozvojové programy (centralizované  
rozvojové programy MŠMT ČR, interní 
rozvojové programy a projekty UPa)

• finanční poradenství (metodická a 
odborná pomoc při tvorbě rozpočtů)

• komunikace s poskytovateli, popř. 
koordinátory/partnery projektů

• zajištění všech společných příloh

• asistence při realizaci projektů 
(metodický dohled, příprava pravidel a 
postupů, úprava směrnic aj. v případě 
potřeby)

• pomoc při finanční administraci 
projektů (poradenství, metodika, 
kontrola), MZ, oponentní řízení, 
udržitelnost

• finanční administrace a vyúčtování 
projektů (H2020, celouniverzitní 
projekty)

• prezentace projektů a jejich výsledků na 
www stránkách UPa (extranetu)

• evidence projektů (IS VERSO, modul 
GaP)

• sledování aktuálních informací, studium

• informační servis (semináře, osobní 
jednání, e-maily, intranet)

• asistence při přípravě projektů 
(konzultační, metodická, oponentní, popř. 
i pomoc při formulování textů)

• psaní projektů (celouniverzitní, nezkušení)



Personální obsazení

Ing. Monika Vejchodová 
Vedoucí ORMV od jeho založení 

Ing. Lucie Macháčová
metodik finančního řízení projektů 

Ing. Jitka Genserová
Koordinátor rozvojových projetků, 
vedoucí pododdělení projektové 
podpory



Spolupráce s fakultami
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Závěr

Efektivně fungující projektová kancelář přispívá ke 
kvalitě podávaných návrhů projektů i ke zvýšení 
objemu získané účelové podpory na rozvoj a 
vědeckovýzkumnou činnost.

Ing. Jitka Genserová
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy, 
jitka.genserova@upce.cz
466 036 733


