
 

Centrum pro inovace v biomedicíně (CepIn) 

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany byla partnerem poskytnuté dotace projektu 

„Centrum pro inovace v biomedicíně“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě. Projekt je registrován pod číslem 

CZ.1.07/2.4.00/17.0115. 

Řešitel 

Hlavním řešitelem projektu byla Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. 

Partneři projektu 

Partnery projektu byli: 

 Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - spolupříjemce dotace, 

 Univerzita Hradec Králové, 

 Fakultní nemocnice Hradec Králové, 

 Technologické centrum Hradec Králové, o. p. s. 

 Ministerstvo obrany, Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví UO 

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit z partnerů projektu fungující síť, a tím usnadnit jejich 

všestrannou spolupráci a umožnit vzájemný přenos informací. Cílem bylo zvýšení informovanosti o 
tom, jakými aktivitami se zabývají hlavní projektoví partneři a zvýšení povědomosti o aktivitách firem 

působících v oblasti biomedicíny a také obdobných institucí ze zahraničí. Projekt chtěl v maximální 
míře využít spolupráci partnerů a dalších účastníků projektu pro přenos výsledků výzkumu do praxe a 

naopak pro přenos potřeb z praxe k vědeckému zkoumání. 

V rámci projektu došlo k výměně zkušeností mezi partnery, aplikační sférou a obdobnými centry 

v zahraničí. Projekt se skládal z těchto sedmi klíčových aktivit: 

1. Kancelář projektové podpory 
Kancelář je umístěna v sídle Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a jejím úkolem je zajištění 

chodu projektu a činností vyplývajících z vedoucí role příjemce projektu.  

2. Tvorba interaktivní webové platformy 
Výstupem této aktivity jsou webové stránky, které slouží pro prezentaci projektu CEPIN a 

přináší zájemcům informace o uskutečněných stážích, konaných konferencích, o možnostech 

navázání spolupráce mezi firmami a akademickou sférou.  

3. Stáže projektových manažerů a kontaktních pracovníků členů sítě mezi sebou navzájem 



Jednotliví odpovědní pracovníci sítě partnerů se obeznámili s institucemi ostatních projektových 

partnerů formou vzájemných stáží. Zprávy ze stáží jsou zveřejněny na webových stránkách 

projektu. 

4. Stáže projektových manažerů a kontaktních pracovníků v podobných Centrech v zahraničí 
Úkolem těchto stáží bylo získání teoretických i praktických znalostí a dovedností v podobných 

Centrech typu „Office of technology transfer“ nebo „Project office“ založených zahraničními 

univerzitami. Na stáže byli vysíláni zástupci projektových partnerů – členů sítě. Zprávy ze stáží 

jsou zveřejněny na webových stránkách projektu. 

5. Stáže vědeckých pracovníků a studentů PhD v zahraničí 
Vybraní vědečtí pracovníci a studenti PhD z Lékařské a Farmaceutické fakulty UK v Hradci 

Králové byli vysíláni na stáže do zahraničních institucí s obdobným zaměřením. Cílem těchto 

stáží byla výměna zkušeností, získání nových poznatků v odborné problematice, v oblasti 

prezentace výzkumné činnosti a navázání nových kontaktů v těchto zahraničních institucích. 

Zprávy ze stáží jsou zveřejněny na webových stránkách projektu. 

6. Stáže vědeckých pracovníků aplikační sféry u členů sítě a naopak studentů PhD a vědců v 
podnicích 

Tyto stáže sloužily podnikům aplikační sféry, s nimiž mají členové sítě začínající spolupráci nebo 

společné projekty. Jejich úkolem bylo seznámení pracovníků těchto podniků s předmětem a 

průběhem výzkumné činnosti členů sítě, a dále přizpůsobení výzkumu poznatkům z praxe 

podniků, zvýšení podílu těchto podniků na výzkumné činnosti a možnost nasměrování budoucí 

výzkumné činnosti dle potřeb aplikační sféry. 

Naopak studenti doktorských studijních programů a vědečtí pracovníci členů sítě uskutečnili 

stáže ve vybraných podnicích. Na stáže byli vysíláni vědci a PhD studenti Lékařské a 

Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Ze stáží byly zpracovány zprávy, které jsou veřejně 

přístupné na webu v sekci Stáže a odborné praxe. 

7. Organizace výročních konferencí s účastí zahraničních vědeckých pracovníků 
Během realizace projektu byly realizovány celkem 3 výroční konference pořádané partnery sítě 

za účasti zástupců spolupracujících firem a zahraničních institucí. Cílem konferencí bylo 

zhodnocení aktivit projektu za uplynulé období, výměna informací, prezentace výsledků stáží 

apod. Termíny konferencí jsou zveřejněny v sekci Konference na webových stránkách projektu. 

Dotace 

Celková dotace na projekt činila 19 885 940 Kč. 

Doba trvání projektu 

1. 6. 2011 - 31. 5. 2014 

Více informací o projektu najdete na: www.cepin.eu.  

 

http://www.cepin.eu/

