Centrum medzinárodných programov FEŠRR
Centrum medzinárodných programov FEŠRR (ďalej „CMP“) bolo založené v roku 2008 ako
samostatné projektové, výskumné a vzdelávacie pracovisko. CMP bolo zriadené za účelom
podpory rozvoja vzdelávacích a výskumných projektov medzinárodnej spolupráce,
predovšetkým v rámci programov EÚ. Jeho hlavným poslaním je podpora a rozvoj
medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávacích, výskumných, kultúrnych a podnikateľských
aktivít s cieľom zvýšiť účasť fakulty na zahraničných projektoch a zabezpečiť efektívny
rozvoj jej ľudských zdrojov.
CMP FEŠRR sa v roku 2010 podieľalo na zabezpečení nasledovných činností:











poradenská a konzultačná činnosť v oblasti prípravy, podávania a manažmentu
projektov EÚ, manažment projektov, pri ktorých požiadal o spoluprácu koordinátor
projektu
Vyhľadávanie nových možností spolupráce so zahraničnými inštitúciami, príprava
projektov v rámci programov EÚ
asistencia zamestnancom FEŠRR SPU pri vyhľadávaní partnerov pre projekty v rámci
programov EÚ
asistencia pri zabezpečovaní medzinárodnej mobility študentov a spolupráca
s prodekankou pre zahraničné vzťahy (najmä pri programoch Erasmus, Erasmus
Mundus, External Cooperation Windows), ako aj s prodekanom pre vedu a výskum
(medzinárodné výskumné projekty)
Evidencia medzinárodných projektov na fakulte
Komunikácia 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, konferencie a pod)

Oblasti aktivít CMP možno rozdeliť nasledovne:
A. Organizácia podujatí
B. Projektové aktivity
C. Ostatné aktivity
A. Organizácia podujatí
1. 02.08.2010-27.08.2010 – organizácia V. Prípadovej štúdie v rámci projektu
Erasmus Mundus „International Master of Science in Rural Development“
(IMRD), číslo projektu: 2004-0018/001 FRAME MUNB123, téma „ LEADER
hodnotiace a samohodnotiace techniky“. Prípadovej Štúdie sa zúčastnilo 17
študentov (5 študentov z krajín EÚ, 8 študentov z tretích krajín a 4 študenti
z univerzít z USA), prednášajúci z SPU v Nitre, z Warsaw University of Life
Sciences, Poľsko, ako aj z Nitrianskeho samosprávneho kraja.
2. 12.07.2010–14.07.2010 - organizácia 2. projektového stretnutia na FEŠRR, SPU
v Nitre v rámci projektu Leonardo da Vinci –Transfer inovácií, č. projektu
2009-TR1-LEO05-08647 „From farm to fork European food safety legislation“,
stretnutia sa zúčastnilo 8 zástupcov partnerských inštitúcií z krajín: Turecko,
Bulharsko a Holandsko, ako aj zástupcovia FEŠRR a FBP, SPU v Nitre.

3. 28.01.2010-29.01.2010 - spoluorganizácia Workshopu EUREKA
4. 11.10.2010 – 12.10.2010 - spoluorganizácia Workshopu v
EU-CANADA

rámci projektu

B. Projektové aktivity
I.

Realizované projekty:

1. Manažment projektu Erasmus Mundus "IMRD - International Master of
Science in Rural Development " (1 fáza programu)
Číslo: 2004-0018/001 FRAME MUNB 123
realizácia projektu: 11.11.2004 – 11.11.2009
V akademickom roku 2009/2010 sa realizoval projekt v predĺženom období.
Manažment projektu Erasmus Mundus "IMRD - International Master of Science
in Rural Development " (2 fáza programu)
Číslo: 2010 - 0114 - R04-018/001
Realizácia projektu: Október 2010 – Október 2015
2. Manažment projektu Atlantis EU-US Double Degree MS program in Rural
Development and Agricultural Economics
realizácia projektu: 1. 10. 2008- 30. 9. 2012
Číslo ATLANTIS/2008/CL/161
V súčasnosti študujú v rámci projektu EU-US Atlantis 5 študenti z SPU.
3. Manažment projektu 6. RP – M. Currie Action: MACE „Modern Agriculture in
Central and Eastern Europe: Tools for the Analysis and Management of Rural
Change“
číslo: MSCF - CT - 2005 - 029522
Realizácia projektu: 1.4.2006 - 31.3.2010
4.




Manažment a administrácia projektov Jean Monnet Modules:
JMO č. 141302-LLP-1-2008-1-SK-AJM-MO „Financing of EU Programmes“,
JMO č. 154239-LLP-1-2009-1-AJM-MO „Agri-Environmental Legislation of the EÚ“
JMO č. 175785-LLP-1-SK-AJM-MO „European Union Business Law“

5. Manažment programu Baltickej univerzity (mobility študentov a pedagógov)
6. Manažment intenzívnych programov:
 IP č. 10-MB-IP-00170 „ EU Environmental Policy“
 IP č. 2010-1-FI1-ERA10-03634 „Intensive Course on Renewable energies“
7. Manažment projektu Medzinárodného Vyšehradského fondu „EU Public
Administration and Implementation of EU Regional Policy and Rural Development in
V4“ číslo 10930017

8. Administrácia a manažment projektu „Program rozvoja vidieka: Ekonomika,
manažment a rozvoj poľnohospodárskeho podniku“ č. 160NR0800248
9. Manažment a administrácia projektu Leonardo da Vinci –Transfer inovácií,
č. projektu 2009-TR1-LEO05-08647 „From farm to fork European food safety
legislation“
10. Manažment a administrácia projektu Leonardo da Vinci „Zvýšenie kvality
odborného vzdelávania prenosom skúseností z praxe“č. SK/09/LDV/PRO/0293230806
11. Manažment projektu APVV Slovensko – Srbsko číslo: SK-SRB-0029-09
12. Manažment a administrácia projektu v rámci programu „EU-CANADA
Transatlantic Exchange Partnerships project – Biopower“
II. Nové projekty:
1. spolupráca pri podaní návrhu projektu v rámci programu Celoživotného vzdelávania
Jean Monnet Chair “J. Monnet Chair in European Agricultural Policy”, projekt
nebol schválený
2. spolupráca pri podaní návrhu projektu Erasmus Mundus External Cooperation
Window for Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan Turkmenistan: Central Asia
Student International Academic Exchange “CASIA” – partnerstvo, projekt bol
schválený
3. spolupráca pri podaní návrhu projektu “Knowledge to work for Territory´s and
Community´s Enterprises” v rámci programu Central Europe, výsledky
o schválení projektu sú očakávané začiatkom roka 2011
4. spolupráca pri podaní návrhu projektu ERASMUS - IP „Partnership and
communication in rural development“, projekt nebol schválený
5. spolupráca pri podaní návrhu projektu v rámci štrukturálnych fondov
„Kompetenčné centrum rozvoja vidieka pri SPU v Nitre“, výsledky o schválení
projektu sú očakávané v apríli 2011
6. spolupráca pri podaní návrhu projektu v rámci štrukturálnych fondov „Výskum
prírodnej suroviny na báze diatomitov a posúdenie jej účinku na zvyšovanie
bioenergetického potenciálu pôdy a produkčného potenciálu pestovaných kultúr
a plodín“, projekt nebol schválený
7. spolupráca pri podaní návrhu projektu „Support for farmers cooperatives“,
Tender, AGRI-2010-EVAL-13, projekt bol schválený
8. spolupráca pri podaní návrhu projektu v rámci 7 RP „Scientific and Technological
Advancement in Reserach on Agro Energy: an integrated approach to renewable
energy generation according to sustainability criteria“, výsledky o schválení
projektu sú očakávané v priebehu roka 2011

9. spolupráca pri podaní návrhu projektu v rámci programu celoživotného vzdelávania
LLP-KA3-ICT „Learning Science Using the Learning 3.0. Social Computing
Method“, projekt nebol schválený
V roku 2010 bol schválený aj projekt v rámci „Medzinárodného Vyšehradského Fondu
– Virtual teaching of self – government administration“, ktorý bude administratívne
manažovaný Centrom Medzinárodných programov, FEŠRR.
C. Ostatné aktivity
 Príprava prehľadu aktuálnych výziev v rámci Programu celoživotného
vzdelávania (2007-2013) a spolupráca na príprave návrhov projektov
 Asistencia pri organizácií domácich a medzinárodných podujatí na úrovni
Dekanátu FEŠRR
 Organizácia projektových stretnutí v rámci fakulty
 Účasť na Dni otvorených dverí FEŠRR
 Spolupráca na prezentačných aktivitách fakulty
(príprava prezentácií,
propagačných materiálov, administrácia a aktualizácia web stránky fakulty,
informácie o realizovaných aktivitách a projektoch v dvojtýždenníku
POĽNOHOSPODÁR)
 Spoluorganizácia medzinárodnej video - konferencie v rámci projektu „EU
Public Administration and Implementation of EU Regional Policy and Rural
Development in V4“ číslo 10930017 (5.3.2010)

V Nitre 21.12.2010
Vypracovali: Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
Ing. Zuzana Bohátová

