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Cíle projektu 

Cílem projektu je posílení vzájemné spolupráce a vytvoření funkční partnerské sítě mezi 

olomouckými vysokými školami (Univerzita Palackého v Olomouci a Moravská vysoká škola 

Olomouc) a moravským venkovem (místní akční skupiny a Středomoravská agentura rozvoje 

venkova, o.p.s.). 

Do spolupráce se zapojí skupiny akademických pracovníků a studentů z obou vzdělávacích institucí, 

kteří budou osloveni prostřednictvím informačních kampaní, seminářů a workshopů. Cílem kampaní 

bude nalézt skupinu akademických pracovníků a studentů se zájmem o problematiku venkova, kteří 

intenzivní spoluprací dokáží zkvalitnit a obohatit vlastní výuku o příklady dobré praxe, nebo mohou 

dosáhnout snazšího přechodu a uplatnění v praxi po skončení vysokoškolského studia. 

Cíle projektu bude dosaženo postupnými kroky. V první fázi projektu proběhne příprava na vytvoření 

sítě pro spolupráci VŠ a venkova, dále bude formou dotazníkového šetření realizována analýza potřeb 

venkova jako základ budoucí spolupráce. S výsledky budou cílové skupiny seznámeny na 

seminářích, workshopech a konferenci. Následně bude spolupráce institucionalizována vytvořením 

„Centra pro spolupráci VŠ a moravského venkova“, které bude mj. zajišťovat správu informační 

webové platformy, vydávat bulletin „Spolupráce VŠ a venkova“ a sloužit jako kontaktní místo. 

V druhé fázi projektu budou realizovány stáže pro studenty a akademické pracovníky v MAS, kdy 

cílem je prohloubení spolupráce a poznávání příkladů dobré praxe. Akademičtí pracovníci se účastní 

projektu se záměrem analýzy možností vytvoření výukových modulů na UP a MVŠO které by se 

opíraly o zkušenosti a poznatky ze spolupráce s venkovem. Obě cílové skupiny se zúčastí 

vzdělávacích aktivit (tvorba sítí v rámci venkova). 

Naplňování cílů bude probíhat zejména prostřednictvím: 

seminářů, workshopů, konferencí, webové platformy, vydávání bulletinu, provozování činnosti 

kontaktního místa, stáží a konzultací, dotazníkových šetření a analýz jeho výsledků. 

Výstupy projektu 

Workshop Sociální sítě a jejich využití pro marketing a veřejnou správu, Bulletin č. 9, Sborník 

konference Občanská participace na venkově, Bulletin č. 8, Bulletin č. 7, Konference Občanská 

participace na venkově, Bulletin č. 6, Bulletin č. 4 a 5, Bulletin č. 3, Stáž Moravský kras, Workshop 

Ing. Bartošové – MAS a metoda LEADER, Bulletin č. 2, Konference Analýza venkova: Nové 

otazníky a výzvy, První prezentace Analýzy potřeb venkova, LeaderFEST 2011 aneb setkání 

http://www.unives.eu/prezentace-socialni-site-a-jejich-vyuziti-pro-marketing-a-verejnou-spravu/
http://www.mvso.cz/data/upload/Projekty/Bulletin-9.pdf
http://www.mvso.cz/data/upload/Projekty/Sbornik_-konference-Obcanska-participace-na-venkov.pdf
http://www.mvso.cz/data/upload/Projekty/Sbornik_-konference-Obcanska-participace-na-venkov.pdf
http://www.mvso.cz/data/upload/Projekty/Bulletin-8-.pdf
http://www.mvso.cz/data/upload/Projekty/Bulletin-7.pdf
http://www.unives.eu/konference-o-venkovu-hledala-cesty-jak-zvysit-participaci-obcanu/
http://www.unives.eu/konference-o-venkovu-hledala-cesty-jak-zvysit-participaci-obcanu/
http://www.mvso.cz/data/upload/Projekty/Bulletin-62.pdf
http://www.mvso.cz/data/upload/Projekty/Bulletin-4_5.pdf
http://www.mvso.cz/data/upload/Projekty/Bulletin_3.pdf
http://www.unives.eu/studenti-i-akademici-poznavali-fungovani-metody-leader-v-praxi/
http://www.unives.eu/ing-bartosova-predstavila-studentum-princip-metody-leader/
http://www.unives.eu/ing-bartosova-predstavila-studentum-princip-metody-leader/
http://www.mvso.cz/data/upload/Projekty/Bulletin_2.pdf
http://www.unives.eu/konference-analyza-venkovanove-otazniky-a-vyzvy-2/
http://www.unives.eu/konference-analyza-venkovanove-otazniky-a-vyzvy-2/
http://www.unives.eu/prvni-prezentace-analyzy-potreb-venkova/
http://www.unives.eu/leaderfest-2011-aneb-setkani-leaderu-evropskych-zemi/
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