Řídící a komunikační struktura
Principy řídící a organizační struktury jsou uvedeny již v žádosti o finanční podporu. Tento dokument
upřesňuje tuto strukturu v souladu s vnitřními předpisy univerzity a fakulty.
Nejvyšším koordinačním orgánem zřízeným na Provozně ekonomické fakultě MZLU v Brně je Komise pro
koordinaci projektů financovaných z ESF. Komisi předsedá děkan fakulty, členy komise jsou proděkani,
tajemník fakulty, popř. další členové vedení fakulty. Komise se schází minimálně jednou za čtvrtletí a
hodnotí průběh všech projektů podpořených ESF řešených na PEF. Vyjadřuje se pravidelně
k předkládaným monitorovacím zprávám. V případě zjištění nedostatků vypracovává společně
s manažerem projektu nápravná opatření a sleduje jejich realizaci.
Vlastní projekt je řízen manažerem příslušného projektu. Manažer projektu je v souladu s pravidly pro
příjemce finanční podpory odpovědný nejen za odbornou ale i finanční stránku projektu a to zejména za
řádnost čerpání finančních prostředků, výběr dodavatelů apod. Manažer projektu osobně řídí, koordinuje a
kontroluje veškeré činnosti v rámci aktivit projektu, ve zvláštních případech může ustanovit pro příslušnou
činnost pověřeného zástupce. Manažer projektu minimálně jednou měsíčně ověřuje postup prací na
činnostech projektu, přebírá práci vykonanou na projektu zaměstnanými pracovníky.
Administrativní asistent manažera projektu vede místní kancelář projektu. V rámci své činnosti pod
vedením manažera projektu zajišťuje administraci projektu podle pravidel pro příjemce finanční podpory,
připravuje podklady pro rozhodování, komunikuje s pracovníky a partnery projektu apod.
Účetní evidence, mzdová a personální agenda je zajišťována příslušnými útvary rektorátu MZLU v Brně.

Pro řízení projektu byla ustanovena místní kancelář na děkanátě PEF v místnosti Q 1.91. Za účelem
komunikace s administrativní složkou projektu lze využít následujících forem kontaktu:
funkce
Manažer projektu
Administrativní asistent

jméno
Ing. Marcel Ševela, Ph.D.
Ing. Barbora Šiklová

kancelář
Q5.52
Q1.91

telefon
545 132 503
545 132 726

e-mail
sevela@mendelu.cz
barbora.siklova@mendelu.cz

V souvislosti s řešením projektu bude zřízena www stránka, která bude obsahovat základní popis projektu
a důležité dokumenty pro řešitele projektu. Adresa stránky je http://esf.pef.mendelu.cz.

3.7.2009, Brno

Ing. Marcel Ševela, Ph.D.
manažer projektu
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