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Výzva k předkládání projektů CRP 2021 
 

Identifikace výzvy Centralizované rozvojové projekty 

pro rok 2021 

Datum vyhlášení výzvy 28. 8. 2020 

Příjem projektových žádostí 

(elektronicky) 

31. 8. 2020 – 18. 9. 2020 do 12:00 

hod. 

 

V souladu s Vyhlášením CRP 2021 je otevřena interní výzva pro podávání 

projektových žádostí se zaměřením na sdílení kapacit a vytváření sítí VŠ. 

 

PRIORITNÍ TÉMATA 

 

a) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami (ve 

studijních programech všech forem a v celoživotním vzdělávání) v následujících 

oblastech: 

 rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávání, které je poskytováno 

distančními metodami (projekty v tomto bodu mohou být podávány pouze 

ve formátu 18+);  

 rozvoj metod ověřování výsledků učení a hodnocení kompetencí 

studujících a uchazečů o studium distančními metodami, včetně online 

proctoringu; 

 aplikace metod blended learning1 do studijních programů a celoživotního 

vzdělávání a podpora vyučujících v jejich využívání; 

 rozvoj kompetencí vyučujících k využívání metod distančního vzdělávání a 

hodnocení,  

s důrazem na sdílení zkušeností, inovativních postupů a dobré praxe ve 

vzdělávací činnosti na úrovni jednotlivých vyučujících a garantů programů; 

 sběr a výměna dat, tvorba dotazníků a dalších nástrojů pro sledování 

kvality výuky a uplatnění absolventů; 

 rozvoj opatření na snižování studijní neúspěšnosti, včetně sběru a analýzy 

kvantitativních i kvalitativních dat pro vyhodnocení účinnosti dosavadních 

                                                                 
1 specifická forma či proces vzdělávání kombinující prezenční formu výuky s elektronickými a 

webovými aplikacemi (zejména s e-learningem) s cílem potlačit jejich nevýhody a dosáhnout 

synergie výhod plynoucích z obou přístupů; zpravidla zahrnuje nahrazení prezenční frontální 

výuky (zejména přednášek) distanční formou, tak, aby při prezenčních setkáních mohl být důraz 

kladen na diskusi, interakci, týmovou práci a praktickou výuku. 

https://portal.cvut.cz/wp-content/uploads/2020/07/CRP-2021_vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf
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opatření a identifikaci ohrožených skupin studentů, včetně zohlednění 

specifik výuky zajišťované distančními prostředky; 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy, včetně přijímacího řízení a dokladů 

o průběžných i celkových výsledcích studia, a elektronická podpora pro 

rozhodování orgánů vysokých škol jednání kolektivních orgánů vysokých škol 

(projekty v tomto tematickém zaměření mohou být podávány pouze ve formátu 

18+); 

c) opatření na posílení akademické integrity studujících a zaměstnanců vysokých 

škol s důrazem na oblast využívání distančních metod vzdělávání a hodnocení 

zahrnující šíření principů etické tvůrčí práce a publikování a boj proti 

podvodům, korupci a plagiátorství; 

d) nastavení efektivního systému studijního a psychologického poradenství 

studentům a pracovníkům vysokých škol a uchazečům o studium, popř. dalším 

osobám (např. účastníkům kurzů celoživotního vzdělávání); cílem podpory je 

přispět ke zvýšení kvality a dostupnosti těchto služeb, navrhnout standardy 

poskytování těchto služeb, včetně jejich poskytování online, a zajistit vyšší 

povědomí o těchto službách v cílových skupinách (projekty v tomto tematickém 

zaměření mohou být podávány pouze ve formátu 18+); 

e) rozvoj internacionalizace vysokých škol s důrazem na následující aktivity: 

 rozvoj virtuálních mobilit; 

 opatření pro plnou aplikaci nástrojů pro elektronickou výměnu informací 

o studiu, elektronickou identifikaci a elektronizaci uznávání kreditů ze 

studijních mobilit, zejména implementace iniciativy Evropské komise 

Erasmus Without Paper, European Student Card, EMREX (projekty 

v tomto bodu mohou být podávány pouze ve formátu 18+); 

f) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo 

pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých 

škol, vč. kybernetické bezpečnosti (projekty v tomto tematickém zaměření 

mohou být podávány pouze ve formátu 18+); 

g) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající 

mimořádný charakter; 

h) výuka v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných studijních 

programech/oborech, jejich stabilizace a výchova pedagogů pro zajištění jejich 

výuky. Jde o málo rozšířené programy/obory s poměrně malým počtem 

studentů, které nárokují vysoce specializované pedagogy a odborníky z praxe. 

Jedná se zejména o programy/obory se studiem jazyků z regionů významných 

ze strategického i geopolitického hlediska, které jsou vnímány jako rizikové 

i z pohledu národní bezpečnosti. V rámci tohoto tematického zaměření budou 

podporovány činnosti zaměřené na personální stabilizaci a zajištění těchto 
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programů/oborů, zajištění potřebných akreditací programů, pořádání kurzů 

netradičních jazyků v rámci dalšího vzdělávání, spolupráci při přípravě 

vědeckých projektů; pořádání tematických akcí  

k aktuálním problémům a podporu publikační činnosti. 

 

Každý předložený projekt je třeba přiřadit pouze k jednomu tematickému 

zaměření (body a - h). 

 

PROJEKTY lze podávat ve 2 formátech na předepsaných formulářích pro 

kompletní projekty nebo dílčí části projektů (Příloha č. 2 a č. 3 této výzvy). ČVUT 

může být koordinátorem (tzv. kompletní projekt) nebo spoluřešitelem (dílčí 

část projektu). 

 

Formát 18+ 

 min. 18 zapojených VŠ (18+)  

 rozpočet min. 5 max. 25 mil. Kč (koordinátor max. 20% z celkové 

finanční částky projektu) 

Formát 2+ 

 min. 2 zapojené VŠ (2+) 

 rozpočet min. 1 max. 15. mil. Kč 

Projekty se podávají nejpozději do 18. 9. 2020 do 12:00 hod. elektronicky na 

úložiště Inforek_Rozvoj_CRP 2021_projekty 

 

Po avizovaném datu ukončení této výzvy nebudou již další projekty přijímány. 

 

Podmínky výzvy: 

 Všechny projekty musí splňovat formální a věcné náležitosti uvedené ve 

Výzvě CRP pro rok 2021.  

 Projekty musí mít rozvojový celoškolský charakter a zajištěnou publicitu. 

 V projektech musí být jasně popsaný cíl a jeho zdůvodnění, postupy 

řešení, kontrolovatelné výstupy, zdůvodnění potřeby požadovaných 

https://sharepoint.cvut.cz/inforek/ro/CRP2021Projekty/Forms/AllItems.aspx
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finančních prostředků a zajištění udržitelnosti projektu po skončení jeho 

realizace. 

 

Předložené projekty budou v prvním kole posouzeny z formálního hlediska a 

pokud bude předloženo více než požadovaný maximální počet projektů ve 

formátu 2+, budou následně vyhodnoceny z pohledu přínosu jejich výsledků a 

kontrolovatelných výstupů pro rozvoj ČVUT.  

 

Projekty, které budou v souladu s podmínkami Vyhlášení CRP 2021 budou 

spolu se žádostí o jejich financování zaslány do 30. 10. 2020 MŠMT (ve formátu 

18+ lze v souladu s Vyhlášením CRP 2021 požádat o financování libovolného 

počtu projektů, ve formátu 2+ max. 5 projektů). 

 

Informace o vybraných projektech bude zveřejněna na portále pro 

zaměstnance ČVUT do 7. 10. 2020. 

 

Součástí této výzvy jsou následující přílohy: 

1. Vyhlášení CRP pro rok 2021 

2. Formulář projektových žádostí pro projekty - koordinátor 

3. Formulář projektových žádostí pro projekty  - spoluřešitel 

4. Metodika a systém hodnocení řešení CRP na ČVUT 

5. Rámcový plán sledování řešení a vyhodnocení CRP 2021 

 

Kontaktní osobou pro dotazy: 

Odbor rozvoje  - Lindovská Martina, l. 3622, martina.lindovska@cvut.cz 

 

https://portal.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/fondy-a-granty/rozvojove-programy-msmt/
https://portal.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/fondy-a-granty/rozvojove-programy-msmt/
https://portal.cvut.cz/wp-content/uploads/2020/07/CRP-2021_vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf
https://sharepoint.cvut.cz/team/51904/Sdlen%20dokumenty/CRP%20%C4%8CVUT/2021/P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20pod%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20CRP%202021-1.docx?d=w6726da32659845219e5a66c21b64a8c8&csf=1&e=N10f3g
https://sharepoint.cvut.cz/team/51904/Sdlen%20dokumenty/CRP%20%C4%8CVUT/2021/P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20pod%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20d%C3%ADl%C4%8D%C3%ADch%20%C4%8D%C3%A1st%C3%AD%20CRP%202021.docx?d=weedd876886e542588dac2b068a48ef1a&csf=1&e=t5G7Pz
https://sharepoint.cvut.cz/team/51904/Sdlen%20dokumenty/CRP%20%C4%8CVUT/2021/Metodika_syst%C3%A9m%20hodnocen%C3%AD%20CRP.pdf?csf=1&e=kVT9jb
https://sharepoint.cvut.cz/team/51904/Sdlen%20dokumenty/CRP%20%C4%8CVUT/2021/P%C5%99edkl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD_vyhodnocen%C3%AD_CRP_2021.pdf?csf=1&e=0UChvW

