
 

Workshop je realizován v rámci projektu LTI19001 iNETME – International NET for Mechanical 

Engineering, který je financován z programu INTEREXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR. 

NETME Centre 

si Vás dovoluje pozvat na  

Online workshop na téma 

„Jak úspěšně podat žádost do mezinárodního 

programu HORIZONT EVROPA na FSI  

aneb  

Jaké oblasti potřebuji jako výzkumník a žadatel 

vzít v úvahu a jaké akční kroky potřebuji 

podniknout?“ 

 

Termín konání:   úterý 1. června 2021 v čase 9:00 – 11:30  

Místo konání:  MS Teams, link bude rozeslán přihlášeným účastníkům 

Registrace:   https://www.vutbr.cz/intra/akce/termin/2085 

Přednášející:   Mgr. Petra Svobodníková 

 

Mgr. Petra Svobodníková je koučka a konzultantka v oblasti managementu. Je 

členkou profesních organizací EMCC a AIK. Svou praxi v managementu propojuje 

s koučovacím přístupem na projektech ve firemním i akademickém prostředí. 

Profesně působí také jako koučka některých členů úspěšných mezinárodních 

projektů získaných na fakultě chemické VUT a společnosti NAFIGATE Corporation.   

Pro koho:  

Akce je primárně určena vědcům fakulty strojního inženýrství VUT, kteří chtějí 
využít příležitost zapojit se do mezinárodních projektů a je návazným krokem na 

webinář s názvem Vytvořte si strategii pro mezinárodní projekty Horizont Evropa 
část 1. – Getting Ready for Horizon Europe, který proběhne 20.5. 

Interaktivní workshop bude využívat postupů týmového koučování. Je zaměřený 
na individuální potřeby vědců v rámci problematiky mezinárodních projektů a jeho 

cílem je propojení znalostí, prohloubení uvědomění a stanovení kroků, které je 
potřeba udělat pro úspěšné podání žádosti.  

http://netme.cz/wp-content/uploads/21_05-Pozvanka-Vytvorte-si-strategii_cast-I_v02.pdf
http://netme.cz/wp-content/uploads/21_05-Pozvanka-Vytvorte-si-strategii_cast-I_v02.pdf
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Co si odnesete?  

- Priority pro vaše kroky k úspěšnému podání žádosti 
- Širší proniknutí do problematiky obohacením o pohledy kolegů 

- Hlubší poznání svých silných stránek a oblastí, kam potřebujete zaměřit 
pozornost 

- Sebevědomí a odvahu k podání žádosti 

Workshop bude veden formou vzájemné komunikace. Ačkoliv budeme v on-line 

prostředí, zapněme si kamery, ať jsme si blíž 😊 a víc si odnesete. 

Kapacita je omezena na 12 účastníků. 

V průběhu setkání bude možné diskutovat on-line v malých i větších skupinkách.  

Setkání bude možné sledovat přes webový prohlížeč. Doporučujeme však 

nainstalovat Microsoft Teams na zařízení, ze kterého budete seminář sledovat, tj. 

PC, Mac, tablet nebo telefon z této adresy:  

https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app  

 

Kontakt: Ing. Blanka Marušincová, MSc, marusincova@vutbr.cz 

https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app

