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Projekt iNETME - Kulatý stůl

• Termín konání: čtvrtek 3. června 2021 v čase 10:30  – 12:00 hod.

PROGRAM

10:30 – Uvítání Doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. – Řešitel projektu, proděkan pro vnější 
vztahy, spolupráce s průmyslem

GRANTOMAT – elektronický 
nástroj grantových výzev

RNDr. Pavel Grégr, Ph.D. - Projektový manažer

– 11:20 Výjezdy pro experty, 
připravované akce iNETME, 
CESAER – Evropské sdružení 
technických univerzit

Ing. Blanka Marušincová, MSc – Koordinátorka projektu

11:20 – 12:00 Diskuze



Projekt iNETME - Co projekt přinesl 

Vybrané přínosy projektu od zahájení tj. od 1.6.2019

Název Dosaženo Plánujeme

Akce – semináře, workshopy, 
skupinový koučink, školení se 
zahraničními lektory

3 (2019)+ 7 (2020)+ 4 
(2021)

Workshop s Dr. Sean 
McCarthy, konference 
PRES21, koučink vědců + 
akce v roce 2022

Publikace Článek, tištěné 
prezentační materiály

Odborný průvodce 
dotačních možností

Podané mezinárodní projekty 18 (2019) + 21 (2020) 
+ 12 (2021)

8 + 20 (2022)

On-line platforma GRANTOMAT ✓

Informační síťování a navázání 
partnerství s TOP institucemi 

5 výjezdů schválených 
realizace 08-12/21

5



Projekt iNETME – GRANTOMAT

• Výstup V06 „On-line platforma “ 

• prostředek pro šíření, poskytování a sdílení potřebných informací za účelem zvýšení 
zapojení oborově spřízněných VO v mezinárodním zapojení

• Představí RNDr. Pavel Grégr, Ph.D. 



Projekt iNETME – Informační síťování

Národní analýzy dokazují, že propojení s TOP institucemi přináší několikanásobně vyšší 
úspěšnost podávaných mezinárodních projektových žádostí. 

• Aktivita Informační mezinárodní síťování, do které se můžete zapojit, cílí na navázání 
spolupráce s vybranými TOP institucemi ve VaV. 

V březnu 2021 Panel expertů schválil 5 výjezdů

Realizace: 08 – 12/2021

Destinace: 

TU Delft, Nizozemí

TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN, Rakousko

EXPO Dubaj

2x FRAUNHOFER, Berlín, Drážďany spojeno s účastí na sympoziích



Projekt iNETME – Informační síťování

• Kritéria pro výjezd do mezinárodní TOP instituce

• Tým 2 vědců (minimálně jeden zkušenost s mezinárodními projekty)

• Tým může být složen z různých VO

• Délka návštěvy u blízkých destinací (FR,GB,IT) zahrnuje náklady na 2 noci, u 
vzdálenějších destinací 3 noci

• Mezinárodní instituce v žebříčku TOP 100 mezinárodních institucí viz. 
https://h2020viz.vinnova.se

• Téma a výzva do které plánujete projekt zpracovávat, případně konsorcium do 
kterého se chcete zapojit

• Vyplnění přihlášky v rozsahu 2 stran

• Zasílat lze průběžně do 22.2.2022 na adresu marusincova@vutbr.cz

• Přihláška na http://netme.cz/cs/inetme/ v Připravovaných akcích

https://h2020viz.vinnova.se/
http://netme.cz/cs/inetme/


Projekt iNETME – Připravované akce

• 8.9. 2021 Vytvořte si strategii pro mezinárodní projekty Horizont Evropa část 2. – How to 
Write a Competitive Proposal for Horizon Europe

• Workshop vede irský vědec Dr. Sean McCarthy – 40 let zkušeností ve 
všech aspektech evropského výzkumu

• Workshop proběhne on-line

• 31.10. – 3.11.2021 Mezinárodní konference – Conference on Process Integration for
Energy Saving and Pollutation Reduction – PRES´21

• Face to face in Brno + on-line

• Řečníci z 64 zemí



Projekt iNETME –
Evropská asociace technických univerzit

• Sdružuje technické univerzity z 26 zemí

• Cíle: vzájemné sdílení informací, ovlivňování klíčových politických 
rozhodnutí, podpora širšího zapojení univerzit v evropských dotačních 
programech

Co se řeší

• 18.5. – zveřejněno sdělení o globálním přístupu k výzkumu a inovacím

• Závazek k otevřenosti a základním hodnotám

• Vyvážení globálního přístupu k rovným podmínkám

• Společné řešení globálních výzev

• Podpora spolupráce s prioritními zeměmi a regiony



Projekt iNETME –

• Open Access ano, ale všichni vydavatelé musí poskytnout výzkumným 
pracovníkům jasnost a transparentnost otevřeného přístupu 

• Nekalé praktiky některých vydavatelů v omezování autorských práv

• Sdílení prvních zkušeností s projekty Horizont Evropa, Gender Equality
Plan

• Sedm způsobů jak vybavit univerzity pro výzvy 21. století

https://www.cesaer.org/news/seven-ways-to-equip-universities-for-the-
challenges-of-the-twenty-first-century-877/



Projekt iNETME –

Rektorka TU Dresden – Ursula Staudinger sdílí model úspěchu pro zvládnutí 
kulturních změn

1. Interdisciplinarita je v 21. století nezbytností. 

2. Rozvíjet studijní programy a formáty pro a se studenty s ohledem na 
různé životní fáze, ve kterých jednotlivci potřebují zvýšit své vzdělání.

3. Podpora rozmanitosti a integrace

4. Digitalizace

5. Internacionalizace

6. Globalizace

7. Univerzita je jen tak silná, jako lidé, kteří ji řídí



Projekt iNETME

• Diskuze

Děkujeme za Vaši pozornost

http://netme.cz/cs/inetme/

marusincova@vutbr.cz

http://netme.cz/cs/inetme/

