Regionální kontaktní
organizace Zapadní Čechy
Vážení čtenáři, předkládáme Vám třetí číslo Newsletteru vydávaného Regionální kontaktní organizací
Západní Čechy (http://rko.zcu.cz). Tento Newsletter pro Vás od roku 2011 shrnuje důležité informace,
kontakty a odkazy týkající se podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji nejen v oblasti
našeho regionu. V tomto čísle jsme pro vás shrnuli informace, které získali naši kolegové díky účasti na
dvou významných zahraničních akcích.
První akcí byly 1. Bavorsko – české dny techniky konané 12. října 2012 za účasti významných partnerů
z oblasti jihovýchodního Bavorska pro spolupráci ve výzkumu a vývoji. Pozornost byla zaměřena zejména
na zemskou oblast Freyung – Grafenau. Okres Freyung – Grafenau se nachází v jižní části Bavorského lesa
a sousedí na západě a jihu s okresy Regen, Deggendorf a Pasov. Z východní strany tento okres sousedí s
jižními Čechami a Horním Rakouskem. Počet obyvatel se pohybuje přibližně kolem 80 700 obyvatel,
přičemž z demografického hlediska dochází v posledních pěti letech k mírnému poklesu. Celý region může
být charakterizován jako hospodářky velmi rozvinutý, zaměřený spíše na lesnictví, zemědělství a turistiku,
což dokládá vysoký podíl sezonní nezaměstnanosti. Dalšími obory, které se díky velmi výhodnému
demografickému postavení spojující tři oblasti, a to Bavorsko, jižní Čechy a Horní Rakousko, podílejí
v nemalé míře na ekonomickém rozvoji, jsou zejména podniky zpracovávající umělé látky,
elektrotechnické podniky, různé malé a střední podniky zpracovávající kovy a společnosti zabývající se
vývojem pro automobilový průmysl.
Podrobnou zprávu shrnující kontakty na významné firmy v oblasti výzkumu a vývoje lze stáhnou
z webových stránek http://athena.zcu.cz/file/freyung.pdf.
Druhou akcí bylo dvoudenní školení „FP7 – Project Management and Audits“ konané
8. a 9. Listopadu 2012 v Bruselu. Hlavní předností organizátorské firmy Europa media jsou především její
zkušenosti s projekty 7. RP. Firma nabízí různé úrovně kurzů zaměřených na celý proces projektů 7. RP,
vydává publikace týkající se těchto projektů, provozuje e-learningový vzdělávací portál a také konzultační
servis pro podporu klientů v jakékoli etapě projektu. Seminář shrnul záležitosti týkající se koordinátora
projektu, jaké má povinnosti, porovnání projektu z pohledu koordinátora a partnerů a jeho vztah
k projektovému manažerovi. Po představení konkrétní funkce koordinátora následoval podrobný popis
jednotlivých fází projektu, přípravou konsorciální smlouvy počínaje, přes zahajovací schůzku, plánování,
finanční a technické reportování až po závěrečné zprávy a ukončení projektu. V neposlední řadě byly
shrnuty finanční pravidla a audity
Jelikož podrobné informace z tohoto školení nemohou být součástí tohoto informačního letáku, plánuje
RKO-ZČ uspořádat začátkem roku 2013 seminář, kde budou veškeré výsledky výše zmíněných akcí
prezentovány podrobněji.
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Závěrem
Regionální kontaktní organizace Západní Čechy (RKO-ZČ, http://rko.zcu.cz) je projekt Západočeské
univerzity v Plzni s registračním číslem LE11004 podpořený Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy v rámci programu EUPRO II. Projekt RKO-ZČ financovaný pro roky 2011 – 2014 a navazující
na předchozí úspěšný stejnojmenný projekt je součástí sítě NINET (http://www.ninet.cz) sdružující
regionální a oborové kontaktní organizace působící v České republice. Hlavními cíli projektu RKO-ZČ je
podporovat zvýšení technologické a inovační úrovně regionu prostřednictvím podpory účasti českých
subjektů v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, zejména v 7. RP EU pro výzkum a
technologický rozvoj, a přispívat rozvoji spolupráce výzkumných pracovišť s průmyslem a malými a
středními firmami v mezinárodním měřítku.
Podrobné informace včetně kontaktu lze získat na http://rko.zcu.cz. Zde pro vás také zveřejňujeme
informace, které pokládáme za užitečné a aktuální. Obsah těchto stránek můžete ovlivnit i vy, pokud nám
napíšete, co vám na těchto stránkách chybí a jak bychom mohli poskytované služby vylepšit.

Dovolte nám, abychom Vám touto cestou popřáli příjemné prožití vánočních svátku, hodně klidu a
pohody a úspěšný start do nového roku.
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