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KRAJ PODPORUJE MOBILITY STUDENTŮ A MLADÝCH PRACOVNÍKŮ VÝZKUMU A 
VÝVOJE 

 
V úterý 6. dubna 2010 se v aule Slezské univerzity v Opavě  uskuteční Den tvůrčích 
činností Moravskoslezského kraje a kulatý stůl na téma „Problematika bakalářského a 
magisterského studia“.  Této významné regionální akce se zúčastní hejtman kraje, 
představitelé statutárních měst Opavy, Ostravy a Krnova, ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, vysokých škol působících  v kraji, Krajské hospodářské 
komory a regionálních rozvojových agentur. 

 
DEN TVŮRČÍCH ČINNOSTÍ (dále jen DTČ) je výstupem z dotačního programu Podpora 
mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje, který byl vytvořen pracovní 
skupinou komise rady kraje pro vědu, výzkum a vysoké školy, která byla sestavena ze 
zástupců vysokých škol v  Moravskoslezském kraji, dále zástupců zaměstnavatelů 
a odborníků z vědecké praxe a členů orgánů samosprávy. 
 
Program má přispět k motivaci absolventů vysokých škol setrvat v kraji, respektive vrátit se 
do kraje a současně má přispět k podpoře aplikovaného výzkumu na univerzitách. 
 
Dotační program Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje byl 
poprvé vyhlášen pro rok 2006. Den tvůrčích činností se poprvé konal v roce 2007 (VŠB – TU 
Ostrava - výstup z dotačního programu pro rok 2006), (2008 VŠB – TU Ostrava, 2009 
Ostravská univerzita),  v roce 2010 se bude konat  čtvrtý ročník. 

 
Hlavní náplní DTČ jsou prezentace mladých pracovníků výzkumu a vývoje, magisterských 
a doktorských studijních programů, kteří představují své poznatky získané v zahraničí. Tyto 
nové zkušenosti mohou čerpat jen díky finanční podpoře MSK v rámci programu Podpora 
mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje. Prezentace jsou součástí 
celkového hodnocení úspěšnosti a přínosu mobility pro Moravskoslezský kraj. 

 
Příspěvky úspěšných řešitelů o mobilitách a jejich přínosech pro Moravskoslezský kraj budou 
uvedeny ve sborníku, který bude u příležitosti konference předán účastníkům.  

 
V letošním roce je v rozpočtu Moravskoslezského kraje, na uvedenou  akci, vyčleněna 
částka ve výši  250.000 Kč, v této částce je mimo jiné zahrnuta také „cena hejtmana“, která 
je každoročně předávána hejtmanem Moravskoslezského kraje nejúspěšnějším studentům – 
v kategorii mobility a v kategorii tvůrčích činností. 
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