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Příloha č. 1 

 

 

Složení Programu celoživotního vzdělávání 

 
 

 

 

 

 

 

 

Odvětvové programy 

 

 

COMENIUS 

 

 zaměřen na 

vzdělávání od 

předškolní po 

ukončení 

středoškolské úrovně 

vzdělávání 

 

 

ERASMUS 
 

 zaměřen na úroveň 

vysokoškolského a 

odborného 

vzdělávání na této 

úrovni 

 

LEONARDO DA VINCI 

 

 zaměřen na úroveň 

odborného 

vzdělávání  

 

GRUNTVIG 

 zaměřen na 

celoživotní učení a 

vzdělávání dospělých 

 

 

 

 

Průřezový program 

 změřen na podporu studia jazyků, 

spolupráci a inovaci politik, 

informační a komunikační 

technologie, šíření a využívání 

výsledků v oblasti celoživotního 

vzdělávání 

 

 

 

Jean Monet 

 

 

 zaměřen na provozní granty pro evropské instituce a 

akce Jean Monet 

 
Zdroj: http://www.naep.cz/, [2010-01-12], vlastní zpracování  



 

 
 

 

Příloha č. 2 

Země účastnící se programu ERASMUS 

 

 

Zdroj : http://erasmus-databaze.naep.cz/, [2010-01-12] 

http://erasmus-databaze.naep.cz/


 

 
 

 

Příloha č. 3 

 

Země účastnící se programu Tempus IV 

 

 

Zdroj: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php, [2010-01-12] 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php


 

 
 

 

Příloha č. 4/A 

Reakce na 1. a 2. výzvu ze strany členských zemí EU  

 

 

Stát EU 

Podané 

návrhy v roli 

koordinátora 

za rok 2009 

Podané 

návrhy v roli 

koordinátora 

za rok 2008 

Návrhy za 

rok 2009 

v nichž 

působí jako 

partner 

Návrhy za 

rok 2008 

v nichž 

působí jako 

partner 

Nárůst 

podílu 

účasti na 

návrzích 

z roku 2008 

na rok 2009 

Belgie 18 8 84 73 26% 

Bulharsko  2 5 45 30 34% 

Česká 

republika 

6 0 54 31 94% 

Dánsko 5 5 24 21 12% 

Estonsko 0 2 15 20 -32% 

Francie 60 53 139 97 33% 

Finsko 12 10 46 36 26% 

Irsko  1 2 27 25 4% 

Itálie 63 58 189 137 29% 

Kypr 0 1 12 12 -8% 

Litva 5 3 25 25 7% 

Lotyšsko 2 4 23 28 -22% 

Lucembursko 1 0 2 4 -25%   

Malta 0 1 5 7 -38% 
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Stát EU 

Podané 

návrhy v roli 

koordinátora 

za rok 2009 

Podané 

návrhy v roli 

koordinátora 

za rok 2008 

Návrhy za 

rok 2009 

v nichž 

působí jako 

partner 

Návrhy za 

rok 2008 

v nichž 

působí jako 

partner 

Nárůst 

podílu 

účasti na 

návrzích 

z roku 2008 

na rok 2009 

Maďarsko 17 7 57 45 23% 

Německo 98 87 146 130 12% 

Nizozemí 15 11 51 49 10% 

Polsko 12 3 84 76 22% 

Portugalsko 7 4 56 49 19% 

Rakousko 11 14 97 68 32% 

Rumunsko 6 2 76 52 52% 

Řecko 14 14 65 49 25% 

Slovensko 5 4 50 24 96% 

Slovinsko 10 8 71 55 29% 

Švédsko 36 35 69 55 17% 

Velká 

Británie 

25 40 146 111 13% 

Celkem 457 404   13% 

Zdroj: http://ec.europa.eu/, [2010-04-08] upraveno 

http://ec.europa.eu/


 

 
 

 

Příloha č. 5/A 

Reakce na 1. a 2. výzvu ze strany partnerských zemí 

 

 

Partnerský 

stát 

Podané 

návrhy 

v roli 

koordinátor

a v roce 

2009 

Podané 

návrhy v roli 

koordinátora 

v roce 2008 

Návrhy za 

rok 2009 

v nichž 

působí jako 

partner 

Návrhy za 

rok 2008 

v nichž 

působi jako 

partner 

Nárůst 

podílu 

účasti na 

návrzích 

z roku 2008 

na rok 2009 

Albánie  1 2 31 26 14% 

Alžírsko 0 0 35 27 30% 

Arménie 4 4 26 28 -6% 

Ázerbajdžán  3 5 16 16 -14% 

Bělorusko 2 0 34 25 44% 

Bosna a 

Hercegovina 

5 5 51 36 37% 

Černá Hora 5 3 21 17 30% 

Egypt 23 25 42 53 -17% 

Gruzie  4 4 27 33 -16% 

Chorvatsko 20 8 30 32 25% 

Izrael 6 2 3 7 0% 

Jordánsko 0 0 30 25 20% 

Kazachstán 0 1 38 51 -27% 

Kosovo 3 2 17 15 18% 
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Partnerský 

stát 

Podané 

návrhy 

v roli 

koordinátor

a v roce 

2009 

Podané 

návrhy v roli 

koordinátora 

v roce 2008 

Návrhy za 

rok 2009 

v nichž 

působí jako 

partner 

Návrhy za 

rok 2008 

v nichž 

působi jako 

partner 

Nárůst 

podílu 

účasti na 

návrzích 

z roku 2008 

na rok 2009 

Kyrgyzstán 2 0 34 23 57% 

Libanon 4 3 26 34 -19% 

Makedonie 10 9 46 59 -18% 

Maroko 4 4 73 61 18% 

Moldávie 0 0 33 37 -11% 

Palestina 4 3 15 11 36% 

Srbsko 25 12 56 54 23% 

Sýrie 3 3 16 21 -21% 

Ruská 

federace 

16 21 150 123 15% 

Tádžikistán 0 0 24 19 26% 

Tunisko 1 1 42 35 19% 

Turkmenistán 0 0 2 6 -62% 

Ukrajina 5 5 131 90 43% 

Uzbékistán 1 4 31 31 -9% 

Celkem 151 126   20% 

Zdroj: http://ec.europa.eu/, [2010-04-08], upraveno 

http://ec.europa.eu/
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Výzva č.3  

V 

(Oznámení) 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 

KOMISE 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EACEA/28/09 

Tempus IV – Reforma vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím mezinárodní spolupráce 

vysokých škol 

(2009/C 286/03) 

1. Cíle a popis 

Čtvrtá fáze programu Tempus zahrnuje období 2007–2013. 

Celkovým cílem tohoto programu bude přispět k usnadnění spolupráce v oblasti 

vysokoškolského vzdělávání mezi členskými státy Evropské unie (EU) a partnerskými 

zeměmi, se kterými EU sousedí. Program zejména přispěje k podpoře dobrovolného 

sbližování s vývojem v oblasti vysokoškolského vzdělávání v EU, který vychází z lisabonské 

agendy a Boloňského procesu. Účelem této výzvy k předkládání návrhů je podporovat 

mnohostrannou spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, orgány a organizacemi 

z členských států EU a partnerských zemí se zaměřením na reformu a modernizaci 

vysokoškolského vzdělávání. Za správu této výzvy k předkládání návrhů odpovídá Agentura 

pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (dále jen „agentura―), která jedná na základě 

pravomocí udělených Evropskou komisí (dále jen „Komise―). 

2. Způsobilí žadatelé 

Aby byli žadatelé způsobilí k udělení grantu, musí se jednat o právnické osoby („právnické 

subjekty―) usazené po dobu delší pěti let v Evropské unii nebo v partnerských zemích 

programu Tempus. Žadateli o Společné Projekty musí být státem uznané veřejné 

nebo soukromé vysokoškolské instituce či sdružení, organizace nebo sítě vysokoškolských  



 

 
 

 

Příloha č. 6/B 

institucí, které se věnují prosazování, zlepšování a reformě vysokoškolského vzdělávání. 

Žadateli o Strukturální Opatření musí být právnické subjekty, jak je výše stanoveno 

pro společné projekty, nebo vnitrostátní či mezinárodní organizace rektorů, pedagogů 

či studentů. Programu Tempus se mohou jako partneři/společní příjemci účastnit instituce 

a organizace, počínaje vysokoškolský institucemi a organizacemi přes neakademické instituce 

až po organizace, jako jsou nevládní organizace, společnosti, průmyslové závody a orgány 

veřejné správy. 

Tyto instituce a organizace musí mít sídlo v těchto čtyřech skupinách způsobilých zemí: 

— 27 členských států Evropské unie, 

— 5 zemí regionu západního Balkánu: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská 

republika Makedonie, 

Černá Hora, Srbsko, stejně jako Kosovo ( 1 Pod záštitou Organizace spojených národů 

na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. Června 1999). 

— 16 zemí z oblastí, se kterými Evropská unie sousedí na jihu a východě: Alžírsko, Egypt, 

Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, okupované palestinské území, Sýrie, Tunisko, Arménie, 

Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ruská federace a Ukrajina, 

— 5 středoasijských republik: Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán 

a Uzbekistán. 

3. Způsobilé činnosti a doba trvání 

Dva základní nástroje spolupráce v rámci této výzvy k předkládání návrhů programu Tempus 

jsou: 

— Společné projekty: projekty s přístupem „zdola nahoru― zaměřené na modernizaci 

a reformu na úrovni institucí (vysokých škol). Společné projekty jsou zaměřené na přenos 

znalostí mezi vysokými školami, organizacemi a institucemi z EU a partnerských zemí i mezi 

subjekty z partnerských zemí. 

— Strukturální opatření: projekty, jejichž cílem je přispět k rozvoji a reformě systémů 

vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích, zvýšit jejich kvalitu a význam  
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a zvýraznit jejich sbližování s vývojem v EU. Strukturální opatření se budou týkat zásahů, 

jejichž cílem bude podpořit strukturální reformy systémů vysokoškolského vzdělávání 

a rozvoje strategického rámce na vnitrostátní úrovni. V rámci této výzvy k předkládání návrhů 

lze financovat vnitrostátní projekty a projekty zahrnující více zemí: 

Vnitrostátní projekty musí vycházet z národních priorit stanovených v úzkém dialogu 

mezi delegacemi Evropské komise a příslušnými orgány v partnerských zemích. 

— U vnitrostátních projektů musí návrhy předkládat seskupení institucí, jejichž členy jsou: 

— nejméně tři vysokoškolské instituce z partnerské země (v případě Černé Hory a Kosova 

bude vzhledem k malému rozsahu vysokoškolského sektoru stačit jedna vysoká škola), 

— nejméně tři vysokoškolské instituce z Evropské unie, každá z jiného členského státu 

Evropské unie. 

Projekty zahrnující více zemí musí splňovat regionální priority, které vycházejí z politiky 

Evropské unie pro spolupráci s regiony partnerských zemí určené ve strategických 

dokumentech Evropské unie týkajících se sousedních zemí (Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení 

evropského nástroje sousedství a partnerství;  

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/oj_l310_en.pdf; Evropský nástroj sousedství a partnerství, 

meziregionální program evropského nástroje sousedství a partnerství, strategický dokument 

2007–2013 a indikativní program 2007–2010;  

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_interregional_en.pdf), zemí připravujících 

se na přistoupení k Evropské unii (Nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006 

, kterým se zřizuje nástroj před vstupní pomoci (NPP);  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0093:CS:PDF 

Nástroj před vstupní pomoci (NPP), víceletý orientační plánovací dokument (VOPD),  

2008–2010, pro více příjemců; VOPD (2008–2010), ref. C(2008) 3585 ze dne 

17. července 2008  
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http://www.cc.cec/sg_vista/cgi-

bin/repository/getdoc/COMM_NATIVE_C_2008_3585_1_EN_ANNEXE.doc)  

a zemí ve Střední Asii (Evropská unie a Střední Asie: strategie pro nové partnerství; Rada 

Evropské unie, 31. května 2007, 10113/07  

http:// www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf ) 

a které jsou společné všem partnerským zemím v konkrétním regionu nebo se zabývají 

vnitrostátní prioritou, jež je společná každé ze zúčastněných partnerských zemí. 

— U projektů zahrnujících více zemí musí návrhy předkládat seskupení institucí, jejichž členy 

jsou: 

— nejméně dvě vysokoškolské instituce z každé z partnerských zemí (nejméně dvou 

partnerských zemí) 

podílejících se na návrhu (s výjimkou Kosova a Černé Hory, kde je požadována pouze jedna 

vysokoškolská instituce z každé země), 

— nejméně tři vysokoškolské instituce, každá z jiného členského státu Evropské unie.  

U strukturálních opatření je požadována další podmínka: jako partner/partneři se musí 

projektu strukturálních opatření účastnit ministerstvo/ministerstva (vysokého) školství 

v partnerské zemi/partnerských zemích. Maximální doba trvání projektů je 

24 nebo 36 měsíců. Očekává se, že období způsobilosti nákladů započne dne 15. října 2010. 

 4. Kritéria přidělení 

Způsobilé žádosti o společné projekty a strukturální opatření zhodnotí externí nezávislí znalci 

na základě těchto kritérií přidělení: 

— jasnost a soudržnost cílů projektu; jejich význam pro reformy vysokého školství (agenda 

modernizace Evropské unie, Boloňský proces) v instituci nebo systému partnerské země 

a prokázání dopadu projektu na tyto reformy, 
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— kvalita partnerství (kvalifikace, uznávané odborné zkušenosti a schopnosti vyžadované 

pro uskutečnění všech aspektů pracovního programu, vhodné rozdělení úkolů, efektivní 

komunikace a spolupráce), 

— používaná metodika, mimo jiné včetně vhodnosti výsledků projektu a souvisejících 

činností v souladu se záměrem a konkrétními cíli projektu, prokázaná kapacita pro logické 

a řádné plánování (logická rámcová matice a pracovní plán), očekávaná kontrola kvality, 

sledování a správa projektu (ukazatele a hodnotící kritéria), 

— udržitelnost či trvalý dopad projektu na dané instituce, cílové skupiny 

a/nebo vysokoškolský systém, včetně šíření a využívání činností a výsledků projektu, 

— rozpočtová a nákladová účinnost včetně personálního plánování dodržujícího denní 

mzdové sazby, vhodného nákupu zařízení, účinného využívání období mobility. Z návrhů, 

které prošly externím posouzením a získaly nejvyšší ohodnocení, a na základě rozpočtových 

přídělů pro každý region sestaví meziútvarová výběrová komise užší seznam projektů, které 

budou konzultovány s ministerstvy školství, delegacemi při EK a národními kancelářemi 

programu Tempus v partnerských zemích. Konečné rozhodnutí o tom, které projekty bude 

financovat, přijme s přihlédnutím k výsledkům hodnocení a konzultací, k zeměpisné 

vyváženosti partnerských zemí a k rozpočtovým omezením agentura. 

5. Rozpočet a výše grantů 

Orientační rozpočet určený na spolufinancování projektů v rámci této výzvy k předkládání 

návrhů činí 53,8 milionu EUR. Finanční příspěvek Společenství nesmí přesáhnout 

90 % celkových způsobilých nákladů. Je nutné spolufinancování ve výši nejméně 

10 % celkových způsobilých nákladů. Minimální výše grantu pro společné projekty 

i strukturální opatření bude činit 500 000 EUR. Maximální výše grantu bude činit 

1 500 000 EUR. Pro vnitrostátní projekty v případě Kosova a Černé Hory je minimální výše 

grantu pro oba typy projektů stanovena na 300 000 EUR. 

6. Lhůta a předkládání návrhů 

Žádosti o grant musí být vypracovány v angličtině, francouzštině nebo němčině pomocí 

elektronického formuláře, který je k tomuto účelu zvlášť určen a který bude k dispozici  
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na internetové stránce agentury: 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php 

 

Řádně vyplněné elektronické žádosti o společné projekty a strukturální opatření musí být 

zaslány nejpozději 

do 9. března 2010, 12:00 hodin bruselského času. 

Tento elektronický formulář je považován za originál. Avšak v zájmu jistoty jak žadatele, 

tak i agentury a za účelem předložení požadovaných doplňujících informací musí být agentuře 

zaslán poštou úplný tištěný exemplář podaného elektronického formuláře spolu s dalšími 

dokumenty (viz pokyny pro žadatele) do 9. března 2010 (rozhoduje datum poštovního razítka) 

na tuto adresu: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

Tempus 

Call for Proposal EACEA/28/09 

Office: BOUR 2/17 

Avenue du Bourget 1 

1140 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

Žádosti zaslané faxem nebo e-mailem nebudou přijaty. 
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7. Další informace 

Žádosti musí splňovat ustanovení uvedené v dokumentu Pokyny pro žadatele – výzva 

k předkládání návrhů EACEA/28/09, musí být podány na formuláři žádosti určeném k tomuto 

účelu a musí obsahovat příslušné Přílohy. 1 

                                                             
1 Tento dokument je k dispozici na : http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php,  

[2010-03-27] 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php
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Rozdělení finančních prostředků mezi partnerské země 

v roce 2008 

 

Region Maximální částka rozpočtu 

 

Jižně sousedící státy  

11,2 milionů EUR (z toho Alžírsko 12%, 

Egypt 16%, Izrael 5%, Jordánsko 5%, 

Libanon 5%, Maroko 13%, Palestina 5%, 

Sýrie 8% a Tunisko 6%) 

 

Střední Asie 

4.5 milionů EUR ( Kazachstán, Kyrgyzstán, 

Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán měli 

každý po 0,9 milionů EUR) 

Rusko 8 milionů EUR 

 

Východně sousedící státy  

11,2 milionů EUR (z toho Arménie 2%, 

Ázerbájdžán 2%, Bělorusko 4%, Gruzie 3%, 

Moldávie 6%, Rusko 36%, Ukrajina 22%) 

 

 

Západní Balkán 

15,65 milionů EUR ( z toho Albánie 0,85 

mil. EUR, Bosna a Hercegovina 1,95 mil. 

EUR, Černá Hora 0,64 mil. EUR, 

Chorvatsko 2,4 mil. EUR, Kosovo 1,44 mil. 

EUR, Makedonie 2,8 mil. EUR, Srbsko 5,6 

mil. EUR) 

Celkem 50,55 milionů EUR 

 Zdroj : http://ec.europa.eu/, [2010-04-15] 

http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/call08/call_en.pdf
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Stručná verze fiktivního návrhu na projekt 
  

Mechanical Engineering : Curriculum Development and International 

Recognition 

Strojírenské inženýrství 

 

Typ projektu :  

Společné projekty (Reforma učebních osnov) 

Zaměření : 

Strojírenské inženýrství 

Cílové země :  

Rusko, Kazachstán 

Koordinátor :  

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Partneři:  

Istituto Politécnico de Castelo Blanco (Portugalsko), Politecnico di Torino (Itálie), 

Technische Universität Darmnstadt (Německo), Moscow State University of Engineering 

Ecology (Rusko), Novosibirsk State Technical University (Rusko), Russsia Association 

of Engineering Education  - RAEE (Rusko), Siberian Technological Association (Rusko), 

Kazakh National Technical University pojmenovaná po K.I. Satbayevovi (Kazachstán), Lev. 

N. Gumilyov Euroasian National University  - ENU (Kazachstán) 

 Rozpočet :  

904 714 EUR 
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Délka :  

24 měsíců 

Popis projektu :  

V rámci projektu hodlají partneři rozvinout a zlepšit existující programy a učební osnovy 

strojírenského inženýrství. Dále usiluje projekt o rozvoj a implementaci mezinárodně 

uznávaného, tří stupňového systému bakalářského, magisterského a doktorského studia 

strojírenského inženýrství se zavedením Evropského kreditního transferového systému ECTS 

na univerzitách v partnerských zemích. Organizovaná budou školení i mobility pracovníků.  

Konkrétní cíle projektu : 

Rozvoj mezinárodně uznávaného tří stupňového systému vysokoškolského vzdělávání 

a učebních osnov strojírenského inženýrství :   

 vytvořením nových praktičtějších učebních osnov a metodologií 

k podpoře vzdělávání prostřednictvím vědy a výzkumu, jež by vedlo 

k trvale průběžné modernizaci, 

 zlepšením výukových metod,  

 modernizací výukového prostředí, 

 zavedením ECTS, 

 vyškolení ruských a kazašských zaměstnanců partnerských univerzit, 

 upevnění nového systému vzdělávání v Rusku a Kazachstánu 

do listopadu 2012. 



 

 
 

 

Příloha č. 9/ A 

Místopřísežné prohlášení fiktivního projektu 

 

Declaration of Honour by legal representative of applicant organisation 

 

To be completed by the person legally authorised to sign on behalf of the applicant 
organisation, as defined in Part A.3 of the Application Form. 

 

I, the undersigned, certify that all information contained in the application Mechanical Engineering : 

Curriculum Development and International Recognition, including the description of the project, is 

correct to the best of my knowledge and that I am aware of the content of the annexes to the 

application form. 

I confirm that my institution/organisation has the financial and operational capacity to carry out 
the proposed project. 

I take note that under the provisions of the Financial Regulation applicable to the general 
budget of the European Communities, grants(2

) may not be awarded to applicants who are in 
any of the following situations: 

a)  are bankrupt or being wound up, are having their affairs administered by the courts, have 
entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities, are the 
subject of proceedings concerning those matters, or are in any analogous situation arising 
from a similar procedure provided for in national legislation or regulations; 

b)  have been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgment 
which has the force of res judicata; 

c)  have been guilty of grave professional misconduct proven by any means which the 
contracting authority can justify; 

d)  have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the 
payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which they are 
established or with those of the country of the contracting authority or those of the country 
where the contract is to be performed; 

e)  have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for fraud, 
corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to 
the Communities' financial interests; 

f)  following another procurement procedure or grant award procedure financed by the 
Community budget, have been declared to be in serious breach of contract for failure to 
comply with their contractual obligations; 

g)  in their grant application, are subject to a conflict of interest; 

h)  in their grant application, are guilty of misrepresentation in supplying the information 
required by the contracting authority as a condition of participation in the grant award 
procedure, or fail to supply this information. 

                                                             
2
 Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 (OJ L 248 of 16.09.2002), amended by Regulations 

(EC, Euratom) No 1995/2006 (OJ L 390 of 30.12.2006) and (EC) No 1525/2007 (OJ L 343 of 

27.12.2007). These can be consulted in the Official Journal online at: http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/en/index.htm. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm


 

 
 

 

I confirm that neither I nor the institution for which I am acting as legal representative are in any 
of the situations described above, and that I am aware that the penalties set out in the Financial 
Regulation may be applied in the case of a false declaration. 

In the event that my grant application is successful, I am aware that the Education, Audiovisual 
and Culture Executive Agency / European Commission will publish on its website or in any other 
appropriate medium: 

 the name and address of the beneficiary of the grant;  

 the subject of the grant; 

 the amount awarded and the rate of funding of the costs of the approved project. 

 

(Please tick the statement below that applies to the organisation you represent) 

I declare that the organisation I represent is: 

□ a public body (3) 

□ a private body which has financial and operational capacity to carry out the proposed 
action or work programme and is able to provide a Bank Guarantee for the amount of 
the 1st (and 2nd, if applicable) pre-financing payment(s), should the Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency request so. 

 

By signing this application form, I accept all the conditions set out in the third call for proposals 
(EACEA/28/09) of the Tempus Programme, including the general conditions published on the 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency's website. I also declare that all the 
partners participating in this project have agreed with the content of the application and have 
confirmed their intention to carry out the tasks described accordingly. 

 

 

Done at: Ostrava Date 17 / 12 /2009  

 

 

 

 

 

Signature:   Stamp of the applicant 

                                                                                                organisation   

 

 

 

Name and position in capitals:  

 

ING. MARTINA LYSKOVÁ, coordinator of project 

 

 

 

Zdroj : http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2009/call_eacea_28_2009_en.php, [2010-04-18], upraveno 

                                                             
3 For the purpose of this call, the following bodies shall be considered to have the necessary financial, 
professional and administrative capacity and the necessary financial stability: higher education institutions 
recognised as such by participating countries, as well as institutions or organisations in the higher education 
sector which have received over 50 % of their annual revenues from public sources over the last two years, or 
which are con-trolled by public bodies or their representatives. 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2009/call_eacea_28_2009_en.php


 

 
 

 

Příloha č. 10 

 Matice logického rámce 

 

Wider Objective: 

What is the overall broader objective, to 

which the project will contribute? 

       

Indicators of 

progress: 
What are the key indicators 

related to the wider 

objective? 

       

HOW INDICATORS 

WILL BE 

MEASURED

: 
What are the sources of 

information on these 

indicators? 

       

 

Specific Project Objective/s: 

What are the specific objectives, which the 

project shall achieve? 

       
 

Indicators of 

progress: 
What are the quantitative 

and qualitative indicators 

showing whether and to 

what extent the project’s 

specific objectives are 

achieved? 

       

How indicators will 

be measured: 

What are the sources of 

information that exist and 

can be collected? What are 

the methods required to get 

this information? 

       

Assumptions & risks: 

What are the factors and 

conditions not under the direct 

control of the project, which are 

necessary to achieve these 

objectives? What risks have to be 

considered?  

       

Outputs (tangible) and Outcomes 

(intangible): 

 Please provide the list of concrete 
outputs/outcomes grouped in 
Workpackages, leading to the 
specific objective/s. Please list here 
the Workpackages (use bullet 
points): 
      

 

Indicators of 

progress: 

What are the indicators to 

measure whether and to 

what extent the project 

achieves the envisaged 

results and effects? 

       
 

How indicators will 

be measured: 

What are the sources of 

information on these 

indicators? 

       

Assumptions & risks: 

What external factors and 

conditions must be realised to 

obtain the expected outcomes 

and results on schedule?  

       

Activities: 

What are the key activities to be carried 

out and in what sequence in order to 

produce the expected results? 

        

 

Inputs: 
What inputs are required to 

implement these activities, 

e.g. staff time, equipment, 

mobilities, publications 

etc.?  

       

 Assumptions, risks and 

pre-conditions: 

What pre-conditions are required 

before the project starts? What 

conditions outside the project’s 

direct control have to be present 

for the implementation of the 

planned activities? 

       

Zdroj : http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2009/call_eacea_28_2009_en.php, [2010-04-18]. 

 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2009/call_eacea_28_2009_en.php


 

 
 

 

Příloha č. 11/ A 

  Zmocnění fiktivního projektu  

 

Project reference N⁰ : 123456 

Annex III 

Mandate 

Politecnico di Torino, 

10129 Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24, Italia 

(the co- beneficiary), represented for the purpose of signature of this mandate, by legal 

representative authorised to act on its behalf Ing. Gerardo Petecchi, 

of the one part 

and 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

70833 Ostrava, 17.listopadu, 15, Česká republika 

(the co-operator), represented for the purpose of signature of this mandate, by legal 

representative authorised to act on its behalf Ing. Martina Lysková, 

of the other part,  

HAVE AGREED, 

For the purposes of the implementation of the agreement Mechanical Engineering : 

Curriculum Development and International Recognition with the Education, Audiovisual and 

Culture Executive Agency,  

The Folloving : 

1. The co-beneficiary grants power of attorney to the co-ordinator, to act in his name and 

for his account in signing the above – mentioned agreement and its possible subsequent 

riders with Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Accordingly to the co - 

beneficiary hereby mandates the co-ordinator to take the full legal responsibility 

for the implementation of such agreement. 



 

 
 

 

Příloha č. 11 /B 

 

2. The co-beneficiary hereby confirms that has taken careful note of and Access 

all the provisions of the above agreement with Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency, in particular all provisions affecting the co-beneficiary and the co-

ordinator. In particular he acknowledges that, by virtue of this mandate, the co-ordinator 

alone entitled to receive funds from the European Community and distributes the amounts 

corresponding to the co- beneficiary’s participation in the action.  

3. The co-beneficiary hereby agrees to do everything in his power to help the co-

ordinator to fulfil its obligations under the above agreement. In particular, the co-

beneficiary hereby agrees to provide to the co-ordinator  whatever documents or informatik 

may be recquired, as soon as possible after receiving the request from the co-ordinator. 

4. The provisions of the above agreement, including this mandate , shall take precedence 

over any other agreement between the co-beneficiary and the co-ordinator 

and the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 

5. A copy of this mandate shall be annexed to the above agreement and shall form 

and integral part of it.  

SIGNATURES  

 

For the co-beneficiary       For the co-ordinator 

 

 

I hereby confirm that we have read the whole 

application, including the financial details, 

and are awere of the specific role we will play 

in the project. 

 



 

 
 

 

Příloha č. 11 /C 

 

Ing. Gerardo Petecchi      Ing. Martina Lysková 

I am legally authorised to represent                                                  I am legally authorised to 

the co- beneficiary.                      represent the co-ordinator. 

 

Signature        Signature 

Torino 6.12.2010       Ostrava 30.12.2009 

 

 

Official stamp or seal of the co- beneficiary and the co- ordinator. 

 

Zdroj : http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2009/call_eacea_28_2009_en.php, [2010-04-18], upraveno 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2009/call_eacea_28_2009_en.php

