
TECHNICKÁ UNIVERZITA V 
LIBERCI kb/ Ústav pro nanomateriály, 
pokročilé technologie a inovace 

Zápis z III. jednání Vědecké rady Ustavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a 

inovace ze dne 21.11.2013 

Přítomni: dle prezenční listiny 

K jednotlivým bodům programu: 

1, Hlasování o programu třetího zasedání Vědecké rady Ústavu pro nanomateriály, 

pokročilé technologie a inovace („VR CXI”). VR CXI jednohlasně schválila program 

jednání vědecké rady. 

2. Prezentace o činnosti vysokoškolského Ustavu pro nanomateriály, pokročilé technologie 

a inovace a projektu OP VaVpI Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a 

inovace, registrační číslo CZ. I .05/2.1.00/01.0005, za období XII/2012-XI/2013. 

Stavba budovy L, organizační struktura CXI TUL, personální zajištění Projektu a 

Ustavu, monitorovací indikátory (smluvní výzkum, národní Vav granty). Grantová 

činnost — přehled aktuálně řešených a podaných projektů VaV, přehled zakázek 

smluvního výzkumu. 

Diskuze k navýšení monitorovacího indikátoru: Publikace, zej. impaktované, dělení 

institucionální podpory pro další roky. 

Clenové Vědecké rady CXI ve svém názoru projevili údiv nad rapidním zvýšením 

monitorovacího indikátoru Publikace (v roce 2015 téměř 100% navýšení na úkor 

zvýšení počtu senior reserchers projektu o jednotky a žádosti o navýšení finančních 

prostředků na infrastrukturní vybavení). 

Na vyzvání Vědecké rady ředitel CXI TUL zváží nominaci zástupců do odborného a 

verifikačního panelu a expertního panelu - hodnocení výsledků vědy a výzkumu. 

Vedoucí Oddělení grantové podpory CXI Ing. Markéta Dubová, Ph.D. představila 

řešené projekty vav na CXI (MPO, TAčR, KONTAKT aj.) a další projekty ESF op VK 

a OP VaVpI (pre-seeds), objem řešených projektů. CXI se bude účastnit 4. veřejné 

soutěže TAČR Alfa, podává žádost do nové výzvy OP VaVpI Posílení kapacit Vav 

Center. Diskuze k udržitelnosti projektu, předpokládaný rozpočet na 18 měsíců 65 

mil.Kč., monitorovací indikátory projektu (impaktované publikace, objem 

mezinárodních grantů). 

V dalším programovacím období se CXI TUL zaměří na HORIZON 2020. 

Diskuze k novému Operačnímu programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, příprava 

šablon proj ektů. 



3. Různé: diskuse na téma: ochrana duševního vlastnictví, patenty, smlouvy s podniky. 

 V Liberci dne 21.11.2013 zapsala: Ing. Adéla Zemanová  

EVROPSKÝ FOND 
 PRO  ROZVO' 

NVESTICE DOVASIBUDOUCNOS7i 

 

Tento dokument vznikl v rámci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro 

inovace „ Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace ” 

 


