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V Praze, 24. května 2010
Vážení,
jménem Americké obchodní komory v ČR (AmCham) a Sdružení pro zahraniční
investice (AFI) si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou účasti v projektu s názvem Nejlepší
spolupráce roku. Jde o projekt pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a za podpory Agentury CzechInvest, v rámci
kterého budou každoročně vyhlašovány tři nejlepší příklady spolupráce mezi vysokými
školami a aplikační sférou v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (VVI).
Cílem projektu je motivovat vysoké školy a soukromý sektor ke spolupráci v oblasti
komerčně aplikovatelného výzkumu. Projekt vysokým školám a jejich partnerům z komerční
sféry umožní prezentaci jejich jména a aktivit v oblasti VVI v zajímavém a mediálně
sledovaném kontextu. Vítězný projekt obdrží finanční prémii ve výši 100 000 Kč.
Do soutěže se mohou přihlásit projekty, které splňují tyto podmínky:
- projekty či jejich části byly ukončeny v roce 2009;
- jde o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště vysoké
školy dle zákona č. 111/1998 Sb. (veřejné, státní či soukromé) na straně jedné a
právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé;
- projekty musí být zadané a financované či spolufinancované právnickou osobou
(aplikační sférou);
- partnerem projektu (nikoliv hlavním realizátorem) může být kromě vysoké školy i jiné
pracoviště výzkumu a vývoje;
- projekty mohou být v jakémkoliv oboru lidského vědění.
V průběhu září 2010 budou projekty vyhodnoceny komisí sestavenou ze zástupců
akademických a vědeckých institucí, aplikační sféry, Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, AFI a AmCham. Slavnostní vyhlášení
vítězů a předání cen se bude konat v průběhu mediálně sledovaného gala večera na konci září.
Do konce roku pak bude uspořádáno diskusní setkání o aktuálních problémech a best
practices v oblasti VVI, kterého se zúčastní zástupci vysokých škol, aplikační sféry,
ministerstev a další odborníci.
Do soutěže je možno se přihlásit vyplněním přihlášky a jejím zasláním pořadatelům k
rukám paní Kataríny Bendíkové na adresu Americká obchodní komora v ČR, Dušní 10, 110
00 Praha 1 nejpozději do 30. 6. 2010. Přihláška, spolu s dalšími informacemi o projektu, jsou
k dispozici na www.spolupraceroku.cz. Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme. Směrujte je prosím
na paní Katarínu Bendíkovou na 602 790 012 anebo kbendikova@amcham.cz.
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