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Materiál do Kolégia dekanky FEŠRR

Medzinárodné projekty zohrávajú na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja
SPU v Nitre veľmi významnú úlohu. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v oblasti
medzinárodnej projektovej činnosti patrí naša fakulta spolu s Fakultou ekonomiky
a manažmentu k najúspešnejším fakultám SPU v Nitre. Medzinárodná projektová činnosť
fakulty je v značnej miere rozhodujúcim kritériom v procese rozdeľovania dotácie zo ŠR
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V roku 2014 získala fakulta v rámci
grantov z medzinárodných projektov celkovú sumu 379 271,70 EUR. Podľa zásad
rozdeľovania dotácií zo ŠR Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - získava SPU
v Nitre:
- v prípade zahraničných vzdelávacích grantov za 100 EUR získa univerzita 9 EUR
- v prípade zahraničných výskumných grantov za 100 EUR získa univerzita 214 EUR
Prehľad projektov, za ktoré získala FEŠRR SPU v Nitre dotáciu zo ŠR je uvedený v prílohe
č. 4 tejto správy („Finančné prostriedky (granty) získané z medzinárodných projektov
riešených na FEŠRR v roku 2014“).
Oblasti aktivít CMP roku 2014 možno rozdeliť nasledovne:
A. Organizácia podujatí
B. Projektové aktivity
C. Ostatné aktivity
A) Organizácia podujatí
-

-

19. – 20. mája 2014 – v spolupráci s Katedrou práva organizácia medzinárodnej
vedeckej konferencie „EU Agrarian Law – Výzvy a perspektívy agrárneho práva EÚ“
v rámci medzinárodného projektu Jean Monnet Chair, č. 200123-LLP-1-2011-1-SKAJM-CH,
06. – 07. júna 2014 – v spolupráci s Katedrou práva organizácia diseminačného
seminára „EU Agrarian Law“ v rámci medzinárodného projektu Jean Monnet Chair,
č. 200123-LLP-1-2011-1-SK-AJM-CH,
14. júla – 08. augusta 2014 – organizácia IX. Medzinárodnej prípadovej štúdie
s témou „Ex-post hodnotenie implementácie prístupu LEADER“ v rámci projektu
Erasmus Mundus (International Master of Science in Rural Development – Joint
Degree) č. 2010-0114-R-04-018/001. Prípadovej Štúdie sa zúčastnilo 15 študentov
(z krajín Albánsko, Bangladéš, Ekvádor, Ghana, Holandsko, India, Kamerun, Kanada,
Kolumbia, Maroko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Uganda). Prednášajúci, ktorí
zabezpečovali výučbu v rámci prípadovej štúdie boli pedagógovia z FEŠRR SPU
v Nitre, z Warsaw University of Life Sciences, Poľsko, ako aj odborníci
z Nitrianskeho samosprávneho kraja,
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-

-

-

04. novembra 2014 – spoluúčasť na organizácii udeľovania čestného titulu
„Doctor Honoris Causa“ oceneným kandidátom profesorovi Walterovi Lealovi
(z Hamburg University of Applied Sciences, Nemecko) a profesorovi Edwardovi
Pierzgalskemu (Warsaw University of Life Sciences, Poľsko),
14. novembra 2014 – spoluúčasť na organizácii slávnostného zasadnutia
akademickej obce pri príležitosti 10. výročia FEŠRR, ktorého sa zúčastnili aj
predstavitelia Ministerstva životného prostredia SR, Nitrianskeho samosprávneho
kraja, Výboru regiónov EÚ a zástupcovia partnerských univerzít zo Slovenska
a zahraničia,
04. – 05. decembra 2014 – spolupráca s organizačným výborom Katedry
regionalistiky a rozvoja vidieka v rámci prípravy medzinárodnej vedeckej
konferencie FORWARD zameranej na zavedenie nových kreatívnych prístupov
k riešeniu kľúčových otázok rozvoja vidieckych oblastí a definovanie nových
smerov pre rozvoj vidieka.

B) Projektové aktivity
1.

Projekty realizované CMP:

-

manažment projektu Erasmus Mundus „IMRD – International Master of
Science in Rural Development – Joint Degree (II. fáza programu), č. 20100114-R 04-018/001 (I. fáza programu od roku 2004 – 2014, II. fáza programu
od roku 2010 - 2015), v rámci ktorého sa už od roku 2006 organizujú
medzinárodné prípadové štúdie so zameraním na aktuálne otázky rozvoja vidieka.

-

koordinácia projektu Erasmus Mundus „CASIA – Medzinárodná akademická
výmena študentov medzi Strednou Áziou a EÚ“. CMP zabezpečuje koordináciu
projektových aktivít, finančné riadenie projektu a akademickú koordináciu
v spolupráci s prodekankou pre zahraničné vzťahy FEŠRR. V roku 2014 realizovalo
v rámci projektu na SPU v Nitre 18 účastníkov programu. Z uvedeného počtu:
5
7
3
3

-

v rámci bakalárskeho a inžinierskeho štúdia,
v rámci PhD. štúdia,
post doc mobilita,
mobilít pedagógov.

koordinácia projektu Erasmus Mundus „TIMUR – Vzdelávanie jednotlivcov
prostredníctvom mobilít z Uzbeckej republiky do EÚ“. CMP zabezpečuje
koordináciu projektových aktivít, finančné riadenie projektu a akademickú
koordináciu pre nových účastníkov mobilít, ktorí nastúpia na štúdium
v akademickom roku 2015/2016. Od začiatku realizácie projektu (r. 2014)
nastúpili na SPU v Nitre 4 účastníci mobilít. Z uvedeného počtu:

2

2
2
-

2.

v rámci bakalárskeho a inžinierskeho štúdia,
post doc mobilita.

CMP sa spolupodieľalo na realizácii projektu TRIVE – ESF, „OP Vzdelávanie:
Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie
výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov“. CMP zároveň
participovalo aj na koordinácii odbornej aktivity 1.2 projektu.
Projekty administrované CMP podľa typov programov :

a) Projekty v rámci programu Jean Monnet – celkový počet administrovaných
projektov: 2



Jean Monet č. 200123-LLP-1-2011-1-SK-AJM-CH, „Agrárne právo EÚ”,
Jean Monnet Chair
Jean Monet č. 542600-LLP-1-2013-1SK-AJM-PO „Jean Monnet Centum
excelentnosti: Pôdna politika EÚ – cesta k udržateľnej Európe”

b) Leonardo da Vinci, transfer inovácií
projektov: 1


– celkový počet administrovaných

LDV TOI - NEWCAP č. 2012-1-SK1-LEO05-04199 „Nové európske
štandardy v kontexte reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej
politiky EÚ“,

c) Projekt Tempus – celkový počet administrovaných projektov: 2



530397 – TEMPUS -1-2012-1-SK-TEMPUS_SMHES „Posilnenie
celoživotného vzdelávania v posudzovaní environmentálnych vplyvov
a riadenie v Rusku“
544445- TEMPUS – 1-2013-1-IT-TEMPUS-SMHES „Štruktúra vyššieho
vzdelávania za účelom podpory štúdia a výučby v oblasti verejného
zdravia v Uzbekistane“

d) Program Baltickej univerzity - administrácia mobilít študentov a pedagógov
v rámci podujatí, organizovaných PBU. V roku 2014 CMP administratívne
zabezpečilo 14 študentských a pedagogických mobilít, ako aj administráciu
a aktualizáciu web stránky PBU.
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V roku 2014 sa na FEŠRR riešilo 19 medzinárodných projektov, z ktorých CMP
zabezpečovalo administráciu a finančný manažment v prípade 12 projektov (63%).
Ostatné projekty (7) boli administratívne zabezpečované zodpovednými riešiteľmi v rámci
príslušných pracovísk FEŠRR. V roku 2014 polo pripravených a podaných 16 návrhov
medzinárodných projektov (z tohto počtu bolo 11 projektov podaných za asistencie
CMP). Z uvedeného počtu boli zatiaľ úspešné 3 návrhy projektov, 9 návrhov bolo
neúspešných a 4 návrhy projektov sú stále v procese hodnotenia.
Prehľad medzinárodných projektov administrovaných CMP je uvedený v prílohe č. 3 tejto
správy.
Prehľad návrhov medzinárodných projektov, ktoré boli podané za asistencie CMP
je uvedený v prílohe č. 1 tejto správy.
CMP FEŠRR sa na prelome rokov 2014-2015 (stav k 28.2.2015) podieľalo aj na príprave
ďalších návrhov medzinárodných projektov s termínom podania v roku 2015:
-

Erasmus plus, Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania – 4 návrhy
projektov
Erasmus plus, Znalostné aliancie – 1 návrh projektu
International Visegrad Fund - 1 návrh projektu
Jean Monnet program - 1 návrh projektu
Horizont 2020 – 3 návrhy projektov

C) Ostatné aktivity
 poradenská a konzultačná činnosť týkajúca sa medzinárodných projektov v rámci
programov EÚ, pri ktorých požiadal o spoluprácu riešiteľ projektu:




príprava obsahovej a finančnej časti návrhu projektu – komunikácia
s príslušnými pracoviskami Rektorátu SPU v Nitre za účelom
zabezpečenia potrebnej dokumentácie k návrhu projektu,
manažment a administrácia projektov EÚ – zabezpečenie
dokumentácie prostredníctvom systému SAP, komunikácia
s príslušnými pracoviskami R-SPU v Nitre,
spolupráca s riešiteľmi projektov pri vypracovávaní záverečných
správ projektov (technickej a finančnej správy).

 vyhľadávanie nových možností spolupráce so zahraničnými inštitúciami
 asistencia zamestnancom FEŠRR SPU pri vyhľadávaní partnerov pre projekty
v rámci programov EÚ - najmä v rámci výziev programu Erasmus+ a Horizontu
2020
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 asistencia pri zabezpečovaní medzinárodnej mobility študentov a spolupráca
s prodekankou pre zahraničné vzťahy (najmä pri programoch Erasmus Mundus),
ako aj s prodekanom pre vedu a výskum (medzinárodné výskumné projekty),
 evidencia medzinárodných projektov na fakulte a príprava podkladových
materiálov (obsahová a finančná časť) pre správy za vzdelávaciu činnosť, za vedu
a výskum a za zahraničné vzťahy fakulty,
 komunikácia a spolupráca s Kanceláriou zahraničných vzťahov a medzinárodných
programov na SPU, s národnými kanceláriami a národnými kontaktnými bodmi
pre jednotlivé programy EÚ,
 poradenská a konzultačná činnosť v rámci prípravy a realizácie podujatí
so zahraničnou účasťou (pracovné stretnutia, semináre, medzinárodné konferencie
fakulty a pod.).
 príprava prehľadu aktuálnych výziev v rámci programov EÚ (výzvy sú
aktualizované na: http://www.fesrr.uniag.sk/sk/aktualne-vyzvy-na-podavaniemedzinarodnych-projektov/articles/3676/ )
 asistencia pri organizácii domácich a medzinárodných podujatí na úrovni Dekanátu
FEŠRR
 organizácia projektových stretnutí v rámci fakulty
 spolupráca na prezentačných aktivitách fakulty (príprava prezentácií,
propagačných materiálov, aktualizácia web stránky fakulty, informácie
o realizovaných aktivitách a projektoch v dvojtýždenníku POĽNOHOSPODÁR)
 FEŠRR SPU v Nitre reprezentuje CMP členstvom v medzinárodnej asociácii IROICA
(členstvo vo volebnom výbore IROICA a kontaktným zastúpením za SR)
 výučba zabezpečovaná CMP FEŠRR – Prípadové štúdie IMRD Erasmus Mundus,
zabezpečenie výučby predmetu „Komunikácia s verejnosťou“ v slovenskom
a v anglickom jazyku.
 spolupráca pri propagácii možností štúdia na FEŠRR v spolupráci s prodekankou
pre vzdelávanie (stredná škola v Starej Turej)
 spracovanie výstupov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Social & Economic
Transformations Affecting Rural People and Communities in Central & Eastern
Europe Since 1990“, organizovanej v spolupráci s Cornell University a University of
Texas at San Antonio, USA vo forme „Proceeding Volume“.
Zoznam príloh:
1. Tabuľka č. 1: Medzinárodné projekty podané na FEŠRR v r. 2014
2. Tabuľka č. 2: Medzinárodné projekty riešené na FEŠRR v r. 2014
3. Tabuľka č. 3: Medzinárodné projekty administrované CMP, FEŠRR v r. 2014
4. Tabuľka č. 4: Finančné prostriedky (granty) získané z medzinárodných
projektov riešených na FEŠRR v roku 2014

5

6

