INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TRANSFERU INOVACÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ,
POTRAVINÁŘSTVÍ A OBLASTI BIOENERGIÍ DO PRAXE
CZ 1.07/2.4.00/31.0026
MŠMT ČR v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost podpořilo projekt PODPORA TRANSFERU INOVACÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A OBLASTI BIOENERGIÍ DO PRAXE, který pod vedením Zemědělského výzkumu, spol. s r.o. Troubsko realizuje partnerská
síť tří významných moravských univerzit, tří výzkumných ústavů profilujících se v oblasti zemědělství a potravinářství a do kterého
je zapojeno Město Velké Pavlovice a Moravskoslezský energetický klastr.

Hlavním cílem projektu je vytvořit a propojit organizace špičkového výzkumu s pracovišti aplikačního sektoru a veřejné správy, vytvořit odborné zázemí rozvoje lidských zdrojů pro činnost v klastrech a platformách agrárního výzkumu a bioenergetiky a motivovat mladé vědce a studenty praktickými ukázkami využití výsledků VaV v praxi.
Jednou z aktivit projektu je vytvořit komunikační platformu, která bude jednak pořádat tématicky zaměřené semináře, konference a workshopy, jednak se podobných aktivit účastnit.

Rádi bychom Vás v roce 2012 pozvali na tyto akce :
Seminář „Luskoviny – integrovaná ochrana“ – pořádá Agritec Plant Research, s.r.o. v Kočí u Chrudimi – 14. 3. 2012
Expozice na Mezinárodním veletrhu Techagro Brno – pavilon C – 31. 3. – 4. 4. 2012
Seminář „Alergeny v potravinách a jejich diagnostika“ – aula Mendelovy univerzity v Brně – 27. 4. 2012
„„Polní den” – Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko – 26. 6. 2012

Další akce najdete na www.vupt.cz
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 Agritec Plant Research s.r.o. Šumperk
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