Workshop TP k Závěrům „Mezinárodní vědecké diskuse a „Setkání děkanů“
Vážené kolegyně a kolegové,
programové zaměření připravovaného workshopu, který se bude konat dne
21. února 2019 v konferenčním sále Moon hotelu Josef, Rybná 693/20, Praha 1
v 9,30 hodin,
vychází z výsledků jednání, diskusí a Závěrů „Mezinárodní vědecké diskuse“ a „Setkání
děkanů členských univerzit TP s představiteli MD ČR, MŠMT ČR, TA ČR a GA ČR“ – akcí
organizovaných TP v součinnosti s Hospodářským výborem PS PČR v posledním
čtvrtletí minulého roku.
Obě akce, jejich Závěry, vytváří předpoklady a východiska pro konkretizaci a
zajišťování aktivit „Programu podpory TP k urychlení výstavby tratí RS a přípravy jejich
provozování v ČR“.
S respektováním cíle a zaměření workshopu Vám předkládáme návrh programu
workshopu, který může být, s ohledem na věcný charakter akce ještě modifikován –
upřesněn.
Navrhujeme členit program do dvou věcných „bloků“ (oblastí) zaměřených na:
I. Přípravu realizace záměrů vycházejících ze Závěrů „Mezinárodní vědecké
diskuse“ (MVD) a „Setkání děkanů“ v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a
oblasti výchovy a vzdělávání. Tyto Závěry jsou součástí „Doporučení Podvýboru
pro dopravu PS PČR“ a byly předloženy k projednání „Hospodářskému výboru
PS PČR“ s očekávaným jejich schválením ve formě jeho usnesení.
V rámci tohoto „bloku“ programu workshopu budou stručně představeny
 cíle obou akcí a především schválené Závěry jejich jednání – diskuse
a zvláště
 návrh postupu zajištění záměrů vyplývajících ze Závěrů obou uvedených
akcí
Ve druhém programovém „bloku“ bude jednání – diskuse workshopu zaměřeno na:
II.

Přípravu reakce TP a jejích řešitelských pracovišť (především univerzit,
výzkumných ústavů a vývojových útvarů průmyslových členů) na témata
„Otevřené výzvy“ Programu 2019 Společného podniku Shift2Rail a jejich využití
pro zpracování návrhů navazujících projektů nebo řešitelského příspěvku

k řešení projektů, které budou koordinovány evropskými partnery,
předpokládanými jejich lídry
k tomu bude posouzeno využití
 konkrétních témat „Otevřené výzvy“ Plánu 2019, která jsou pro TP a její
členy zajímavá s ohledem na vybavení jejich řešitelských pracovišť
profesními kapacitami i souvisejícím vybavením materiálně –
technickým
a především bude proveden
 zdůvodněný výběr témat „Otevřené výzvy“ věcně navazující na nové
náměty zpracované členskými univerzitami TP s předpokládaným
využitím výsledků řešení navazujících projektů pro podporu rozvoje RS
v ČR.
Závěry obou akcí a navazující věcné záměry, jejich podpora Hospodářským výborem
PS PČR by měla rovněž významně přispět k celkovému zlepšení podmínek pro práci
(činnost) řešitelských pracovišť členů TP, především univerzitních.
Zveme Vás k účasti na diskusi workshopu a těšíme se na setkání s Vámi
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Přílohy:
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