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Kraj láká nadějné budoucí vědce

Vážení Jihomoravané,
před několika dny udělala krajská sa-
mospráva další krok v podpoře vědy, 
výzkumu a inovací – tedy v oblasti, kde 
jsme špičkou mezi kraji ČR. Dosud totiž 
kraj podporoval pobyt vědců pouze ve 
veřejných institucích, jako jsou vysoké 
školy. Nový projekt SoMoPro Enterprise 
podpoří práci špičkových zahraničních 
vědců v aplikovaném výzkumu ve fir-
mách. Principem financování je podíl 
kraje na úhradě soukromým společnos-
tem s vědeckovýzkumnými ambicemi 
ve výši 50 procent mzdových nákladů 
na přicházejícího špičkového zahranič-
ního vědce, kolem kterého se pak dále 
vytvoří vědeckovýzkumný tým. Zbytek 
uhradí soukromá společnost sama. Je 
naším dlouhodobým cílem, aby se jižní 
Morava stala českým Silicon Valley, 
tedy centrem moderních technologií, 
vědy a výzkumu. Projekty, jako je ten-
to, nám pomáhají tento cíl uskutečnit, 
přivádí na jižní Moravu nové investory 
a nová pracovní místa.
Další formou naší podpory v této oblasti 
je Program Internacionalizace jihomorav-
ských vysokých škol. Kraj tímto způso-
bem již šest let podporuje ty zahraniční 
studenty ze zemí mimo Evropskou unii, 
kteří chtějí studovat na některé z vy-
sokých škol na jižní Moravě. V závěru 
října jsem měl možnost předat certifikáty 
novým stipendistům – téměř třiceti na-
daným zahraničním studentům.

Za dobu existence programu jsme po-
mohli více než sto padesáti vynikajícím 
studentům, začínajícím vědcům z Ruska, 
Bosny a Hercegoviny, Srbska, Ukrajiny 
a dalších zemí. Chceme tak podpořit kon-
krétními kroky možnost studia v České 
republice nadaným studentům a dou-
fám, že řada z nich u nás zůstane. 
V závěru babího léta jsem dvakrát ote-
víral nově opravené silnice v našem 
regionu – ve Vranově nad Dyjí a v Ra-
tíškovicích. Jestliže v letošním roce jsme 
připravili devatenáct dopravních staveb, 
na příští rok je na investice do dopravní 
infrastruktury vyčleněno mnohem více. 
Celková suma dosáhne 1,7 miliardy ko-
run. Věřím, že díky transparentním a ote-
vřeným výběrovým řízením se podaří 
náklady opět snížit alespoň o třetinu tak, 
jak tomu bylo v tomto roce. Ušetřené 
finanční prostředky ve stovkách milionů 
korun opět poputují do jihomoravské 
dopravní infrastruktury.
Historickou premiéru v novodobé historii 
České republiky a Slovenské republiky 
mělo říjnové společné jednání českých 
a slovenských hejtmanů v Bruselu. Spolu 
se svými kolegy jsem zde absolvoval řadu 
setkání s vrcholnými představiteli Evrop-
ské unie - se členy Evropské komise, 
Výboru regionů EU i dalších významných 
institucí. Měli jsme tak možnost prezento-
vat dosavadní vynikající výsledky práce 
krajů v ČR i SR v oblasti čerpání fondů EU 
na regionální rozvoj, diskutovat o podobě 
nových priorit a systému rozhodování 
i administrace fondů EU na regionální 
úrovni a také v přeshraniční spolupráci 
v letech 2014–2020 z pohledu krajů. Uví-
tal jsem zejména diskusi se slovenským 
eurokomisařem Marošem Šefčovičem 
a s rakouským eurokomisařem Johanne-
sem Hahnem, který má na starosti prá-
vě otázky regionálního rozvoje a priority 
kohezní politiky EU 2014–2020. Jsem 
přesvědčen, že se nám i v příštích letech 
podaří pokračovat v úspěšném čerpání 
a využití evropských fondů ve prospěch 
jižní Moravy a jejích obyvatel.

Slovo úvodem

Pokračujeme v podpoře vědy a výzkumu

JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

Spolupráce s Lichtenštejnskem může 
podpořit české inovativní projekty

Hejtman Jihomoravského kraje Mi-
chal Hašek se 4. října setkal s dele-
gací Lichtenštejnského knížectví ve-
denou vicepremiérem Martinem 
Meyerem. Lichtenštejnského vice-
premiéra, který s sebou přivezl po-
četnou delegaci podnikatelů, zaujaly 
podnikatelské inkubátory a inova-
tivní centra, která v uplynulých le-
tech zřídil Jihomoravský kraj. 

„Chceme budovat v Lichten-
štejnsku inovační centrum a to 
jihomoravské pro nás bude pří-
kladem, jak něco takového reali-
zovat,“ vysvětlil Meyer. Vicepre-
miér nabídl  j ihomoravským 
firmám účast na Lichtenštejnském 
projektu investičního trhu. „Pod-
statou tohoto projektu je, že se 
v něm mohou setkat podnikatelé 
hledající kapitál s podnikateli, kte-
ří naopak finance potřebují. V sou-
časné době se v tomto projektu 

soustředí 200 miliard Euro,“ uve-
dl Meyer. 

Hejtman Hašek nabídl jako před-
seda Asociace krajů ČR koordinaci 
spolupráce se všemi regiony v zemi. 
„Je to ohromná příležitost pro české 
firmy a udělám vše pro to, abychom 
ji využili. Vítám to jako vynikající 
zprávu pro firmy v ČR – v době kri-
ze je to obzvlášť zajímavá nabídka,“ 
zdůraznil hejtman.

Lichtenštejnský vicepremiér také 
informoval hejtmana o tom, že lich-
tenštejnský potravinářský průmysl 
uvažuje o expanzi do střední a východ-
ní Evropy. „Uvažují o tom, že by u nás 
na jižní Moravě postavili nový výrob-
ní závod. Uděláme maximum pro to, 
abychom tuto investici získali. Pro již-
ní Moravu by to znamenalo desítky 
nových pracovních míst a také novou 
příležitost pro subdodavatele, naše 
zemědělce,“ dodal Hašek. (red)

Magnet na špičkové mladé a naděj-
né vědce z celého světa – přesně 
tak funguje program Internaciona-
lizace jihomoravských vysokých 
škol. V rámci něj v letošním roce 
na zdejší vysokoškolská výzkumná 
pracoviště zamíří další šestadvacít-
ka talentovaných zahraničních věd-
ců. Nové stipendisty v Brně 24. říj-
na přivítal hejtman Michal Hašek.

„Jedná se o program, kterým Jiho-
moravský kraj již šest let podporuje 
ty zahraniční studenty ze zemí mimo 
Evropskou unii, kteří chtějí studovat 
na některé z vysokých škol na jižní 
Moravě. Za dobu existence programu 
jsme pomohli více než sto padesáti 
vynikajícím studentům, začínajícím 
vědcům z Ruska, Bosny a Hercegovi-
ny, Srbska, Ukrajiny a dalších zemí. 
Chceme tak podpořit konkrétními 
kroky možnost studia v České repub-
lice nadaným studentům a doufám, 
že řada z nich u nás zůstane,“ uvedl 
hejtman Michal Hašek.

Unikátní program, který koordinu-
je Jihomoravské centrum pro mezi-
národní mobilitu, je plně hrazen 
Jihomoravským krajem. Každý stu-
dent v rámci něj získává finanční 
podporu – stipendium ve výši 
6 000 korun měsíčně na pokrytí zá-
kladních životních nákladů. V pří-
padě dobrých studijních výsledků 
jsou studenti v dalších letech finanč-
ně podpořeni vysokou školou, na 
které studují. Kraj pod dobu existen-
ce tohoto programu přispěl na jeho 
fungování deseti miliony korun.

„Cílem programu je podpořit stu-
dentskou mobilitu a nabídnout prá-
vě studentům ze třetích zemí mož-
nost studia u nás. Zahraniční 
studenti mají zájem hlavně o magis-
terské či doktorandské studium 
v českém jazyce, podporujeme před-
nostně technické a přírodovědné 
obory,“ vysvětlil ředitel Jihomorav-
ského centra pro mezinárodní mo-
bilitu Miloš Šifalda s tím, že studenti 

přicházejí do programu na doporu-
čení svých mateřských fakult a na 
základě výběrového řízení.

Jihomoravské centrum pro mezi-
národní mobilitu poskytuje budou-
cím studentům také bezplatný pora-
denský servis a pomoc s přihlašovací 
procedurou na vysokou školu, nos-
trifikace diplomů, informační servis 
či víza. Součástí programu jsou také 
lektoráty českého jazyka v zahraničí 

- v současné době provozuje celkem 
tři v Rusku, kde je zájem studentů 
o jihomoravské vysoké školy velmi 
vysoký. 

Brno a jižní Morava se v posledních 
letech stávají jedničkou mezi regiony 
v ČR v oblasti podpory vědy, výzku-
mu a inovací. Do regionu zamíří v nej-
bližších letech třetina peněz z evrop-
ských fondů určených pro Českou 
republiku v této oblasti. (red)

V bohunickém kampusu se připra-
vuje patent, který vinařům ušetří 
čas i peníze. Tým doktorandu Pří-
rodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity se zde již totiž čtvrtým 
rokem zabývá novou metodou 
analýzy vlastností vína. Jedním ze 
členů týmu, kterému by téma vý-
zkumu mohla závidět hezká řada 
vědců, je i srbský doktorand Mi-

odrag Milovanovič. Ten  prostřed-
nictvím stipendijního programu 
Jihomoravského centra pro mezi-
národní mobilitu získal možnost 
podílet se na dokončování úspěš-
ného projektu.    

„Naše rodina se několik genera-
cí zabývá výrobou vína, a tak chci 
vinařům pomoci. Vím, že analýzy, 
které se v současnosti dělají, jsou 

pomalé a komplikované,“ vysvět-
luje Milovanovič. „Každý test - na-
příklad na třísloviny, obsah cukru 
či alkoholu - se musí dělat zvlášť. 
My pracujeme na tom, aby z jedné 
analýzy bylo více výsledků,“ podo-
týká mladý doktorand. 

Projekt nazvaný vědecky „ Bio-
elektronický jazyk pro charakteri-
zaci vína“ spěje ke svému konci, 
a na jaře, nejspíše v dubnu 2012, 
už budou známy výsledky. Nový 
systém analýzy se pak bude paten-
tovat. Pokud vše dospěje k úspěš-
nému konci, práce vinařů se prý 
velmi zjednoduší a zlevní. „Dnes se 
totiž vzorky vína buď vozí do labo-
ratoří, nebo si vinaři dělají zkoušky 
na cukr a kyselinu sami. Testy jsou 
však nepřesné a zbytečně složité,“ 
doplňuje srbský výzkumník.  

Celý nápad revolučního přístro-
je spočívá v tom, že budoucí tak-
zvaný analyzátor či  vícekanálový 
biosenzor si vinař zakoupí a všech-
ny zkoušky si jednoduše a hlavně 
přesně udělá sám. Analyzátor bude 

schopen zanalyzovat až 7 či 8  vlast-
ností vína najednou  – například 
cukernatost, obsah kyselin a tříslo-
vin či obsah alkoholu. Analýza při-
tom bude hotová za několik desítek 
minut. 

Podle vedoucího celého projek-
tu Jiřího Žeravíka srbský dokto-
rand do vědeckého týmu dobře 
a rychle zapadnul. „Je iniciativní, 
což by postgraduální student měl 
být, a to je pozitivní,“ tvrdí Žeravík. 
Kladně také hodnotí i koncept sti-
pendijního programu Jihomorav-
ského inovačního centra. „Když 
nad tím přemýšlím, je to velmi za-
jímavý nápad a pro zahraniční stu-
denty je rozhodně perspektivní. Já 
jsem podobně v minulosti vycesto-
val do Německa v rámci programu 
Marie Curie,“ dodává Žeravík.   

Sebský student Miodrag Milova-
novič přiznává, že samozřejmě 
ochutnal i zdejší vína. „Bílá jihomo-
ravská vína jsou vynikající!Dnes se 
ovšem vinaři při výrobě vín hodně 
modlí. My pracujeme na tom, aby 
se tolik modlit nemuseli,“ uzavírá 
se smíchem Milovanovič.  (tof)

Zkoumat víno – sen každého vysokoškoláka

Senioři nedejte se – nová informační brožura (p. Dufek)

Jihomoravský kraj spolu s osmi part-
nery od dubna letošního roku rea-
lizuje projekt „The Youth in Action 
Programme in the Region of South 
Moravia – Bringing Europe to the 
practice of regional youth work and 
youth policy making“ podpořený 
v rámci bruselské výzvy 4.6. progra-
mu EU Mládež v akci. Jihomoravský 
kraj je jediným subjektem z nových 
členských států Evropské unie, kte-
rý byl v rámci grantového programu 
pro rok 2011 podpořen. 

„V kraji máme velký počet neu-
spokojených žadatelů v národních 
výzvách programu Mládež v akci, 
a proto se rozhodl kraj využít mož-
nosti požádat o evropské peníze 
sám a podpořit řadu aktivit organi-
zací touto cestou. Projekt nám umož-

ní v průběhu jeho trvání pilotně 
financovat některé aktivity pro mlá-
dež, které dosud nejsou systémově 
z rozpočtu Jihomoravského kraje 
podporovány. Jedná se zejména 
o iniciativy mládeže, mezinárodní 
výměny mládeže a evropskou dob-
rovolnou službu. Pro mezinárodní 
aktivity využijeme kontaktů v na-
šich partnerských regionech v Dol-
ním Rakousku, Trnavském samo-
správném kraji  a Lodžském 
vojvodství,“ zdůraznil náměstek 
hejtmana Stanislav Juránek hlavní 
přínosy projektu.

Projekt bude trvat až do března 
2013 a Jihomoravský kraj na něj ob-
držel od EU grant ve výši 64.960 
EUR. Kraj spolufinancuje projekt ze 
svého rozpočtu částkou 72.560 EUR. 

Cílem je rozvoj regionální politiky 
mládeže, posílení práce s mládeží, 
součinnosti mezi národními a regi-
onálními politikami mládeže a spo-
jení realizace programu Mládež 
v akci na evropské, národní a regi-
onální úrovni. 

Hlavními prioritami jsou účast mlá-
deže, kulturní rozmanitost, evrop-
ské občanství a začlenění mladých 
lidí s omezenými příležitostmi. ,,Je 
to dobrá příležitost, jak podpořit 
neformální vzdělávání a ukázat, že 
jakákoliv forma vzdělávání zname-
ná rozvoj společnosti,“ doplnil Ju-
ránek. (red)

Kraj podporuje neformální vzdělávání mládeže


