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Národní ústav odborného vzdělávání

Příloha č. 1 Příručky pro příjemce a žadatele IPn, verze 3, s účinností od 7.1.2011

Vyberte prosím jednu nebo obě možnosti:
62 - Vytváření systémů a strategií celoživotního vzdělávání v podnicích; odborná příprava a služby pro
zaměstnance pro zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání a inovací.
72 - Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet
zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a
neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku.

Stručný
projektu:

obsah Projekt je zaměřen na vytvoření stálého systému předvídání vývoje na trhu
práce a pravidelné zpracování projekcí kvalifikačních potřeb a sektorových
studií v rámci tohoto systému. Bude zahrnovat také zpracování metodiky pro
pravidelný sběr dat a produkci prognostických výstupů a rovněž bude
definovat optimální procesy a prostředí k zajištění prognózování.

Cílem projektu je vytvoření systému analýz a předvídání budoucího
vývoje nároků na profese a kvalifikace, který bude produkovat a
poskytovat informace pozitivně ovlivňující chování cílových skupin v
oblasti dalšího vzdělávání v souladu s nároky trhu práce.
Předvídání budoucích nároků na kvalifikace je předpokladem pro
objektivní rozhodování všech subjektů dalšího vzdělávání (DV).
Validní a pravidelně dodávané informace o tom, kam směřuje trh
práce, jaké profese zde budou ve střednědobém horizontu žádané, jak
se budou proměňovat kvalifikační nároky v rámci jednotlivých profesí
v sektorech, jaká možná napětí mezi nabídkou a poptávkou po
kvalifikacích mohou vznikat, jaké jsou šance jednotlivců na uplatnění
získaného či plánovaného vzdělání a podobné další informace jsou
nezbytné pro to, aby příslušné subjekty dokázaly správně a včas
zaměřit nabídku vzdělávacích programů a také, aby zájemci o DV byli
efektivně nasměrováni ve svém výběru vzdělávací cesty v rámci
celoživotního učení.

Cíle projektu:

Zdůvodnění
potřebnosti:

Popis cílové skupiny

Odhadovaný
počet

Cílová skupina:

Cílovými skupinami jsou účastníci dalšího vzdělávání,
lektoři a pracovníci vzdělávacích institucí.

Podporované aktivity:
Klíčové
projektu

aktivity Kódové označení a název
aktivity
01 Kvantitativní projekce

Rozpočet
v tis. Kč
28 600

průběžně

26 200

03 Předvídání kvalifikačních potřeb v průběžně
regionech
04 Diseminace výsledků a nastavení průběžně
funkčního
systému
předvídání
kvalifikačních potřeb

19 000

02 Sektorové studie

Přidaná
projektu:

klíčové Termín
realizace
průběžně

16 200

hodnota Přidaná hodnota projektu se projeví zejména v oblasti metodické

(rozvoj metodiky kvantitativního modelování, rozvoj metodiky
sektorových studií podle specifických podmínek vybraných sektorů,
vytvoření nové metodiky regionálního předvídání), v oblasti
prognostických výstupů (projekce a sektorové studie) včetně jejich
šíření prostřednictvím vhodných médií a v oblasti systémové
(nastavení systému pravidelného předvídání). Projekt má inovativní
charakter, neboť ucelený systém pro pravidelné analýzy a předvídání
budoucích nároků a změn v kvalifikačních požadavcích dosud nebyl v
ČR vytvořen. Projekt bude využívat a podstatným způsobem rozvíjet

doposud vytvořené prvky předvídání.
Dosavadní
projednávání
projektového záměru:
Složení realizačního Pozice
týmu
Hlavní manažer projektu
Zástupce hl. manažera
Manažer aktivity KA 01

Iinterní,
Eexterní
E
I
I

Manažer aktivity KA 02
Manažer aktivity KA 03

0,62
0,62

O
O

I
I

Manažer aktivity KA 04
Asistentka

0,62
0,3

O
A

I
I

0,6
0,35
0,1
0,1
0,2
0,3
810 hodin

A
A
A
A
A
A
O

I
I
I
I
I
I
E/I

Ekonom
Účetní
PR manažer
IT expert-technik/správce
Finanční manažer za MŠMT
Věcný manažer za MŠMT
Expertní práce – DPP
Naplnění
horizontálních témat

PředpokláZařazení
daný
počet (Aúvazků
administrativní,
O – Odborný)
0,62
A
0,3
A
0,62
O

Rovné příležitosti:
Výstupy projektu budou obsahovat obrovský informační potenciál
pro všechny, kteří se rozhodují o výběru budoucího profesního
uplatnění na trhu práce a volbě vzdělávací cesty včetně
rekvalifikačního vzdělávání. Projekt tedy ve svém důsledku
podporuje rovné příležitosti.
Udržitelný rozvoj:
Projekt má pozitivní dopad na udržitelný rozvoj. Lze důvodně
předpokládat, že informace produkované projektem přispějí k
zaměření vzdělávacích programů a rozhodování jednotlivců v
souladu s potřebami trhu práce a podpoře konkurenceschopnosti
ekonomiky.
Výsledky a výstupy Výstupy projektu jsou věcného (kvantitativní projekce, sektorové
projektu:
studie, informační produkty); metodického (rozvoj metodologie pro
předvídání kvalifikačních potřeb na národní úrovni a regionální
úrovni); systémového (funkční systém kontinuálně probíhajícího
předvídání kvalifikačních potřeb) charakteru.
Projekt přispěje rovněž k řešení úkolů stanovených v národních a
unijních dokumentech pro oblast slaďování kvalifikace pracovní síly s
nároky ekonomiky.
Výběrová řízení:
001 Realizace klíčových aktivit projektu
Dodavatel zajistí vytvoření základních prvků systému předvídání
vývoje na trhu práce. Předmětem zakázky bude (a) zpracování dvou
kvantitativních projekcí vývoje nabídky a poptávky po hlavních
kvalifikacích na českém trhu práce včetně rozvoje příslušné metodiky
a projekčního aparátu, (b) zpracování kvalitativních analýz budoucího

vývoje v šesti vybraných sektorech včetně rozvoje příslušné metodiky,
(c) zpracování prognostických výstupů a databáze profilů
nejdůležitějších profesí pro tři pilotní kraje včetně vytvoření příslušné
metodiky, d) nastavení informačních toků a institucionálních vazeb
nezbytných pro produkci prognostických výstupů, jejich zajištění
vstupními daty a pro diseminaci výstupů uživatelům. Detailní
informace – viz klíčové aktivity 1 až 4.
002 Kancelářský materiál

Formou výběrového řízení bude poptáván dodavatel vydefinovaného
kancelářského vybavení nutného pro realizaci projektu. Výběrové
řízení a následné čerpání plnění bude uskutečněno v rámci řízení
projektu. Postup při VŘ je uveden jako: otevřené řízení nadlimitní rámcová smlouva s ohledem na předpoklad totožného předmětu plnění
u více projektů.
003 Zajištění IT vybavení
Formou výběrového řízení bude poptávána firma, která bude schopna
dodat definované IT vybavení nezbytné pro plnění projektu. Výběrové
řízení zasahuje do všech aktivit projektu, financováno bude z řízení
projektu. Postup při VŘ je uveden jako: otevřené řízení nadlimitní rámcová smlouva s ohledem na předpoklad totožného předmětu plnění
u více projektů.
004 Zajištění mobilních telefonů
Formou výběrového řízení bude poptávána firma, která bude schopna
dodat mobilní telefony vyhovující definovaným požadavkům,
nezbytné pro plnění projektu. Výběrové řízení zasahuje do všech
aktivit projektu, financováno bude z řízení projektu. Postup při VŘ je
uveden jako: otevřené řízení nadlimitní - rámcová smlouva s ohledem
na předpoklad totožného předmětu plnění u více projektů.
005 Audit
Formou výběrového řízení bude vybrána auditorská firma, která bude
schopna dle přesné specifikace kontrolovat účetnictví a finanční řízení
projektu dle platné legislativy včetně vydání závěrečné auditorské
zprávy. Audit bude financován z řízení projektu. Postup při VŘ je
uveden jako: otevřené řízení nadlimitní - rámcová smlouva s ohledem
na předpoklad totožného předmětu plnění u více projektů.
Zajištění udržitelnosti Po ukončení financování z OP VK by náklady na zpracovávání
výstupů projektu po projekcí a sektorových studií měly být hrazeny i nadále z veřejných
skončení projektu:
rozpočtů (společně rezorty školství a práce), ale i z prostředků dalších

potenciálních uživatelů výstupů (např. rezort průmyslu a obchodu,
kraje, zaměstnavatelské svazy apod.). Rozsah potřebných nákladů na
udržování systému bude výrazně nižší než náklady na jeho zavedení.
Udržitelnost aktivit projektu bude podpořena také vytvořením
institucionálních vazeb, které propojí klíčové dodavatele a uživatele
informací.

