TÉMA: spolupráce univerzity, města a kraje
Primátor statutárního města…
konkrétních projektů ubírat. A samozřejmě bude
také důležité, aby se ještě více rozvíjela spolupráce vysokých škol se soukromým sektorem.
Vnímám například i stesky některých investorů
na chybějící technické obory na univerzitním
poli.
Ad 3) Praktické naplňování výše zmíněných
souvislostí je jistě povinností obou partnerů. Aby
mohly příslušné subjekty spolupracovat, musí
se navzájem informovat o připravovaných záměrech. Komise hospodářského rozvoje města je proto založena na principu partnerství za
účasti také zástupců Univerzity Palackého. To
je jedna z možností, kde jsou a nadále budou
projednávány potřebné aspekty spolupráce
a možnosti výpomoci ze strany radnice. Kromě
toho se v posledním roce osvědčily tzv. pracovní snídaně, kterých se účastní vrcholní představitelé významných olomouckých institucí, mimo
jiné také rektoři vysokých škol, zástupci Krajské hospodářské komory, ale také arcibiskup
a hejtman i primátor. Taková neformální setkání
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slouží totiž k velmi prospěšné výměně informací
a zároveň ke koncepčním debatám.
Na druhou stranu si musíme uvědomit, že
v systému ﬁnancování vysokého školství hraje
primární roli stát, a nikoliv místní samospráva.
Naše spolupráce je tedy nepřímá a má charakter spíše partnerství. A právě roli partnerů chceme hrát i do budoucna zejména pří přípravě
projektů, při její koordinaci s územním plánem
města, v případě potřeby při řešení majetkoprávních záležitostí a zároveň jsme připraveni
hrát důležitou roli partnerů při získávání ﬁnancí
z evropských fondů.
Na závěr bych se rád zmínil rovněž o připravované konferenci pod názvem „Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje“. Jejími iniciátory jsou totiž vedle Olomouckého kraje a statutárního města
Olomouc také Univerzita Palackého a Moravská
vysoká škola Olomouc. Všechna tato setkávání
by měla přispět k dalšímu tříbení názorů a postupů a přinést intenzivnější spolupráci, vedoucí
k dalšímu rozvoji celého našeho regionu.

Rektor UP…
a společenské dění, které se odehrává ve městě také proto, že k němu univerzita velkým dílem
přispívá svými festivaly, přehlídkami a dalšími
akcemi; jsou zde studenti a některé aktivity jsou
právě jejich dílem, ať už jde o výtvarné, hudební produkce, sportovní akce. Ročně sem navíc
přitáhneme desítky hostů ze zahraničí, takže
univerzitu je možno považovat za jednoho
z hlavních kongresových „hybatelů“ v rámci turistického ruchu, což městu samozřejmě přináší
značné ekonomické zúročení i reklamu.
Ad 2) Vždy argumentujeme příkladem z jihu
Moravy – spoluprací města Brna, Jihomoravského kraje a pěti brněnských univerzit. Zatím
se nám nepodařilo to, co brněnským: město
tam přímo do univerzitního kampusu investovalo stamilióny, protože společně došli k rozhodnutí budovat tento region jako kraj inovací
a výsledkem je např. Technologické centrum.
Samozřejmě chápu, že pro město není jednoduché skloubit všechny nutné investice; příklad
Brna ale potvrzuje, že spolupráce s univerzitami se vyplácí a přináší další ﬁnanční zdroje pro
celý region za předpokladu, že se najde shoda
v prioritních společných záměrech.
Prohloubit kooperaci bychom chtěli ve všech
směrech. Zatím se všechny instituce ještě stále
pohybují na příliš izolovaném, svém vlastním
„písečku“, což přináší např. při přípravě evropských projektů zbytečné komplikace: na jedné
straně existují na UP týmy a jednotlivci, kteří umí
a mohou poradit městu i kraji, zároveň tito partneři zvládají dané záležitosti po své linii, to vše
ale bez vzájemné informovanosti. Je nezbytné,
abychom své zkušenosti, znalosti a informace
propojili a přestali hájit každý pouze „své barvy“.
Právě využití ﬁnančních možností strukturálních
fondů EU (Integrovaný operační program, Regionální operační program, OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, OP Věda a výzkum pro
inovace) přímo vybízí k propojení jednotlivých
subjektů. Je třeba formulovat, kam celý region
směřuje a posléze na nabízené ﬁnanční zdroje
dosáhnout společnými silami a projekty.
Na druhou stranu bychom uvítali, kdyby naši
partneři konkrétně deﬁnovali své požadavky
vůči univerzitě. Jestliže např. Olomoucký kraj
přijde s konkrétní představou, kteří absolventi schází na zdejším trhu práce, můžeme se
pokusit vytvořit odpovídající bakalářský obor,
ať už v oblasti turistického ruchu, ochrany přírody, informačních technologií apod. Kdo jiný
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by v tomto regionu měl mít potenciál takovou
poptávku uspokojit než my? A jsem přesvědčen, že jsme schopni realizovat zakázky i v řadě
dalších oblastí – od spoluúčasti při řešení otázek v oblastech školství či zdravotnictví až po
veřejnou správu, charitativní činnosti aj.
Totéž se týká oblasti vědy a výzkumu. Na UP
máme připravenu již řadu projektů, které hodláme ﬁnancovat z operačního programu Věda
a výzkum pro inovace, což by pro region představovalo šanci posunout se dál technologicky – směrem k molekulární biologii či nanotechnologiím atp. Je nutno, abychom i my více zdůrazňovali možnost rozvoje spolupráce i v oblasti
aplikovaného výzkumu, ve kterém některá naše
jednotlivá pracoviště – vedle výzkumu základního – dosahují velmi dobrých výsledků.
Jednoduše řečeno: chtěli bychom, aby si
město a kraj uvědomily, že zde existuje instituce, která se na rozvoji regionu velmi výrazně
podílí a při společném postupu by se mohla
podílet mnohem víc. A nejsme žádný chudý
příbuzný – se svým potenciálem jsme schopni
„přitáhnout“ stejné ﬁnanční zdroje, jako kraj
nebo město. Vždyť už nyní je roční rozpočet UP
vyšší než rozpočet města Olomouce. To ale
neznamená, že bychom nevítali větší štědrost
a velkorysost ze strany našich partnerů ve věcech, v nichž jde o společný zájem.
Ad 3) Univerzita by ve své vizi budoucí spolupráce chtěla přispět především tím, že bude
více komunikovat a přicházet s tématy, ve kterých můžeme spojit své možnosti a schopnosti
tak, aby předpokládané výstupy byly výhodné
pro všechny strany. To je výchozí bod, neboť
ke konkrétním projektům už je možné vytvořit
pracovní skupiny, které spolupráci zefektivňují
a postupně přivádějí ke konkrétním výsledkům.
Postupně se to daří už nyní, a to i na úrovni prorektorů, děkanů i vedoucích pracovišť
a administrativy UP, kteří se svými protějšky
řeší již probíhající projekty. Je ale třeba, aby
taková spolupráce byla intenzivnější a dále
sílila, zejména v souvislosti se strukturálními
fondy EU, protože těch bude přibývat a s nimi
i další možné ﬁnanční zdroje. Aktuální je v nejbližším období zejména projekt Věda a výzkum
pro inovace, který je ve stavu projektových příprav; závisí samozřejmě na tom, jak v soutěži
uspějeme – je to tedy zatím velká neznámá, ale
zároveň i velká šance.
Připravila -mav-

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY

Při příležitosti ukončení projektu

Akademie distančního vzdělávání
bychom vás rádi pozvali
na výroční setkání, které se uskuteční ve středu
24. 10. 2007.
Výročního setkání se zúčastní absolventi, lektoři
a tutoři obou kurzů, které v rámci projektu proběhly,
a také odborná veřejnost z Olomouckého kraje. Realizační tým zde představí aktivity, které byly během projektu realizovány, i ty, které plánujeme do budoucna.
V případě zájmu potvrďte, prosím, svou účast nejpozději do 15. 10. 2007, a to buď na telefonním
čísle 585 631 124, na e-mailové adrese akademiediv@upol.cz nebo vyplněním elektronické přihlášky
umístěné na webových stránkách projektu (http://akademiediv.upol.cz), kde také naleznete podrobnější
informace nejen o projektu a realizovaných kurzech,
ale i dalších doprovodných aktivitách projektu.
Projekt Akademie distančního vzdělávání je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.

Merrillův program 2008–2009
Kancelář zahraničních styků RUP vyhlašuje konkurz
na roční stipendijní pobyt v USA. Hlásit se mohou
studenti 2.–4. ročníků fakult UP, občané ČR; možnost
uplatnění studentů Lékařské fakulty UP je však značně
omezena.
Podrobnosti o programu a formuláře přihlášek obdržíte v Kanceláři zahraničních styků RUP, Křížkovského 8, Olomouc a také na http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-a-sluzby/zahranicni-styky/merrilluv-program/.
Termín odevzdání přihlášek je 31. říjen 2007.
V rámci mezinárodního projektu spolupráce
For Women In Science/Pro ženy ve vědě
budou již podruhé v České republice udělena

Stipendia L’ORÉAL Česká republika
pro ženy ve vědě.
Stipendium L’ORÉAL Česká republika pro ženy vědě
s podporou České komise pro UNESCO a Akademie
věd ČR je konkrétním vyjádřením a závazkem společnosti L’ORÉAL prosazovat ženy ve
vědeckém výzkumu a podílet se
na vytváření nových vědeckých
profesionálních možností žen po
celém světě.
V roce 2007 budou udělena nejvýše tři stipendia – každé ve výši 180 000 Kč – českým ženám pracujícím ve vědeckém výzkumu v oblasti živých a/nebo
materiálních věd; věkový limit je 35 let. Cílem stipendia
je ﬁnančně pomoci vědeckým pracovnicím realizovat
nadějný vědecký výzkum s tím, že způsob využití stipendia je plně v kompetenci příjemkyň.
Další informace, včetně formulářů přihlášek, na
www.prozenyvevede.cz.
Uzávěrka přihlášek je 31. 10. 2007.

První etapa…
Dokončení ze str. 1
Původní ambice UP byly rekonstruovat objekt celý. S postupem let však bylo stále jasnější, že investice do dlouhodobě neopravované budovy si vyžádají vyšší částku, než byla
plánovaná původně. Proto je rekonstrukce
objektu rozdělena do etap. Ukončení té první
a slavnostního uvedení do provozu se spolu
s představiteli UP zúčastnil Ing. M. Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
a mj. i zástupci Divize Stavitelství Olomouc
akciové společnosti OHL ŽS.
M. Hronová
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