
Univerzita získala podpoÍu pro třijedinečné
vědecké ptojekty
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než před rokem jsme vás na stránkách Žurnálu+ informovali o některýCh chystaný(h projektech V rámCi operačního
U programu Výzkum a vývoj přo inovace' Dne5 bychom Vám rádi blíŽe představili tři projekty, jež byly letos schváleny

a jejiCh řealizace zahájena. společným znakem těChto projektů není pouze to, že na jeji<h uskutečnění získala univeřzita
stovky milionů korun, ale i to, že svou velikostí a významem dale(e přesahují hraniCe středomoravského regionu i České
republiky a jsou mostem mezi bádáním a uplatněním vědeckých poznatků v praxi'

Regionální centrum pokročilých
te(hnologií a materiálů (R(PTM)

Název pÍojektuI Regionální centrum
pokročilých technolo9ií a materiálů

Lokace: PřírodoVědecká fakulta, lokalita
Holice, u]]ce Š]echtitelů

Realizacer 2009-2012

Celková dotace:544 8]5 080 Kč

ŘeditelprojektU:
doc. RNDr RadekZbořil, Ph.D'

Projekt byl schválen v rámci operač
n rho programJ Vy,/kun'd vyvoj p.o i1o-
vace s ce]kovou dotacíVe Výši tén, ěř 545
milionů korun, přičemž 463 milionů bude
hrazeno z prostředků EU a nece]ých 82
milionů korun z rozpočtu ČR' Z dotace
projektu budou mj' pořízena některá
un kitn zalrzenrjdko 1apr. lrdn'-irnr
elektronoVý mikroskop 5 Vysokým rozli
šením s možno5tí práce za nízkých teplot,
který u]^ oŽnÍ studium Velikosti, molfolo
gie a struktury biomakromolekuli na no
m ate riá lů '

Během let 2oo5 až 20oa získal vý-
zkumný tým RcPTM přibližné 500 mi-
lionů Kc z grantů a spoluprá(e s pru
my5lovymi subjékty za tyto projekty;

centlum VýZkUrnU práškových nano
rnaterjálů

opli, te.llJkIu'y dptF|..lr| 'y'lé1 'a 5ouVi5ejicí technologie pro nízkofo
tonoVé aplikace

centrum biorno ekula mo ekl]lových
systémú

Nove lp( hnoloqt. pi p.dV/ " \ yu7 i
nanočástic na bázi oXidU Železa pro
FLoo9Ll. p _í'ly o\P. el" tl-
apllkace

NánostlUkturní rnakro5kopjcké systé
my techno ogie přípravy a charak
terizace

KompleXnísloučeniny a oXidy pře
chodných kovú s Využitím V bioap '
kacich a nanotechno oqjích

Modulace signálnich a regulačních
drah norrnálních a nádorových buněk

Reg j o n á l n i ce n t r L! tn p o kroči |ých te. h na I og i í a

Nanote(hnologie i optické technologie
v praxi

Šest výzkumných skupin bude výsiedky
5Vé Vědecké práce směřovat do celé řady
ekologických, medicín5kých a prů mys
lových ap ikací. Za Všechny lze zmínit na_
příklad moderní technologie čištění Vod
s Využitím nanočástic že]eza, antibakteri
ální úpravy povrchů pomoci nanočástic
\lř brd n.bo L nikd tni opl i. ke techno|ogie
VyuŽíVané při detekci Vysokoenergetického
kosmického záření. V rámci rešeníprojek
tu budol vyurjeny a te5Íovany lake novp
látky s Vysokou protinádorovou aktiVitou
a magnetické materiály použitelné V medi
cínějako kontrastnilátky nebo nosiče léčiV.

Primárním cílem uVažovaného projektu
bude inten/ v1ipro)au ovaniuolatnenr vy
sledků výzkumu a VýVoje V praXi. Projekt

nateriálů (RCPT^/j)

je plánoVán jako meZičlánek mezi VýZkum-
ryml altiVilaŤi, probtnaj cimi do.rindnt
rě na U1iVerl te Pdlacle'lo V olo-oUci,
d podri(atelskym 5Joje(ry eg onu
případně celé ČR, a to V oblastech na no
technologií, optických technologií, analy
t r kych o"ocp.ů d in\trUŤertace a VyVo,e
bioloqicky aktivních sloUčen jn' centrum
bude vytvaret l. lcoýe lP( h1ologi(ke plo
pojení mezi VýZkumem a aplikacívýs edků
výzkumu podniky regionu.,,Pe15pektiVita
nanotechnologií souvisí s tím, že V ob asti
1ano )Věld *d,ioroce\V d mdler diy ji1e
vlastnostr nez v -akrotvete. To <ouvi:r
5 kvantově mechanickým chováním sys
t"mů narometrovycr rozmérů. V korec_
nérn dů5ledku můžeme získat materiály
o jiných, nových Vlastnostech," řekl o jed
not.. z nejperspektiVnějších oborů výzku_
mu profesor Miroslav Mašláň, rektor UP
a Zároveň koordjnátor projektu.

Nová pracovní místa i zvýšení
konkurenceschopnosti

U5kutečnění takoVéhoto transferu
poznatků z výzkumného prostředÍ do
podnikatelských 5ubjektů p rostřed n ic
tvir vyvoje ovelenl a led i/a<e 7aínys-
Iených pokročilých technologií ZVýší jak
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kon ku ren ceschopnost podniků regionu
na tuzemských izahraničních trzích, tak
i konkUrenceschopnost Přírodovědecké
fakulty UniVerzity Palackého v evropském
uyzlumnem a vzdeldvd( m o'o.lorJ.

Lze tedy opráVněně předpokládat, že
činno5tí centra bude dosaženo převedení
knoW hoW zúčastněných odborníků do
fáze Výroby' centrum bUde také poskyto
Vat podnětné prostředípro VýchoVU od
borníků schopných uplatnit sVé poZnatky
p'r zal. ad"rt i ]ovdtiVn|/ h 1lF'n v íPg'onU'
Régio1a 1l pod'']ika]. sle,ub ekty oprraj
cí5e o zázemÍ ga rantova né centrem budou
schopny uspět se sVoU nabídkou Výrobků
rslJZeb v n"rocne konkLren(i i mimo rd

mec regionu. Nezanedbate ným příno5em
rea izace centra bude také VZnik sedmi de-
5ítek noVých pracovních mí5t, Zejména pro
ab5o Venty přírodovědných a technických
oborů vysokých ško, především fyzikál-
ních a chemjckých specia izací.

Pře5 pět ti5íC metrů čtVerečníCh
pro výzkum

Po dokončení celého projektu RcPT]VI
zí5ká uniVerzita celkem 5 ]37m':noVé Užit
né plochy' Budou postaveny dVě nové bu
dovy, špičkově vybavené Technologické
centrum, kde budou umístěny v Česku
unikátní techno]ogie a Zařízení, napi'íklad
vyqe /mr1e'ry I arsmrsn el"krronovv mi
(r ocl op ...rp"rpocrtd( p'o rodelovonr
Vla5tností nanostruktur n ebo technolo-
qické pracoviště pro syntézy nanočástic
a přechodových kovů a oXidů těchto kovů
reakcemi V peVné fázi, optické centrum pro
povrchové úpravy noVých optických prVků
a do ' ' Do rovych pro.lo' bJdoU d|é přé'
mí5těny laboratoře, které by y V roce 2009
přechodně u m ístěny V nevyužíVaných
prostorách Vědecko technického parku
UniVerzity Palackého'

centřum 5polupracuje s prestižn imi
firmami

V'dm( .po uprd(- na vyu kumr a uy

Voj noVy( h te' hnolog la malélialU 1dvd-
,/dlo qLP lM spol( praci s de) tk,rmi f 'em.
jež budou VyužíVat Vý5ledků a poznatků
centra a pomáhat je tak uvádět do praxe'
JnT enovitě jde napřík]ad o farmaceutické
9iganty Farrnak, a.5. či lVAX Pharmaceu
tical5,5. r' o., dceřinou firrnU HoneywelL
Aerospace olomouc s' r' o' spo ečnosti
Honeywel , která zarněstnáVá přes 'l20 ti5íc
lidí po ce ém světě' Partnerem projektuje
t"l e spole.no t RAVAk a. ,.. (terd je 1ej
Větším Výrobcem Vybavení pro koUpelny
ro )vete. \d vyvojr r"nole( l'rolooir pro
.iql.1 vody pal C.nt.Lm ooluprd(Li-
např- s fi rmou H+A Ecocz 5' r. o.

Výzkum bude realizován
v osmi ,'balíčcích"

Vyz(um v .dm( r RCP \,4 brde rpalizovar
v dm( i o. r- bal ( lJ. ^te ejsoL vzdjemre
propojené a najejichž řešení5e budou po
dí etjednotliVá Výzkumná oddě ení' ]edná

se mj. o výzkum pokročilých materiálů na
ba. i 1arocd)tl( l.ovl " 

*yd' dů l,ovJ : mi
mořád nými red ukčn ími, antibakteriálnÍ
mi, sorpčními a katalytickými Vla5tnostmi,
nebo VýZkum nanokrystalických oXidú
přechodných kovů V enVironmentá|n ích,
medicínských, katalytických a optických
ap ikacích. Další týmy se budou zabývat
syntéZou a noVýmitechno ogiemi aplikací
uh|Íkových nanostruktur a hybridních uh
I .ovych syrr"-L.r ci b o ogi' Ly alrivrrm
sloučen ina m i a mole kU lá rn ími magnety
ra oazi lompl..u prechodnycl- l.ovu v n-
terakci s nanokrystalickými rnagnetickými
no5i( '7byv"jl(lalyii 'bd (|y od"mL,,é
me tématicky 5hrnoUt do oblastí: pokro
čilé optické technoloqie, nanofotonické
detekční systérny a zdroje 5 abých a Velmi
s abých siqnálů, modelová n í intera kcí uhli
kových nanostruktur 5 biomakromo eku
ami a nanometrické systémy a nanotech
nologie V nových ana]ytických pří5tupech.

Vice a projekťu no http://nonotech'upol.cz

Biomedicína pro regionální rozvo|
a lidské zdroje (Bl0MEDREG)

NázeV projektu:
Biomedicína pro Íe9lonální rozvoj a lid5ké zdloje

Lokace:
Lékařské fakulta, ]okaljta Teolet cké ústavy

Realizace: 2010-2014

ce ková dotace| 883 877 406 Kč

Vedoucí pÍojektU:
doc' MUDÍ' Marián Hajdúch' Ph.D'

H av rr- , l.m p oj^lru B omedi, r.d
pro regioná ni rozvoj a Iidské zdroje (BI

ol\'1EDREG) je získáVání noVých poznatků
v obla.' z"kl"dn ,] trdr. ač1ibiomedl(lny'
P in_atntm pos at ^ ''e'.yužittadas'oz't-
řen íjiŽ ex istující kva itn Í Vědecko-Výzku m
né činnosti Ve jmenovaných oblastech na
UniVerzitě Palackého' Partnerskými in5ti
tucemi univerzity jsou v tomto projektu
Faku tní nemocnice o omoUc a některá

Pře h led výzkumných progřamů
v rámCi projektu BloMEDREG:

\/o -L . I. ,,' pod ,"r ,o " -o
leku .rníci e
Medicinálniche nie
l-..ri L,b oop o.,.r ro. .l1

ter. p e utika

Blomarkery dent fik.ce a valida.e
Farnrikolo!tic a toxlko oq c
Transldani madicina

pracoViště Akademie Věd ČR' celkové ná
klady projektu do5ahujíVíce než 900 mili
onů korun'

VýzkumníCi budou hledat podstatu
řakoviny

Projekt 5] k ade Za cíl Vybudovat tech
no ogickou infrastrukturu a platformu pro
rnolekuiárně orjentovaný a tran5lační bio
rnedicín5ký VýzkUr]] 5 cÍlem porozumět
rnolekulární podstatě rakoviny, Zánětů
a ojediněLých onemocnění. Výzkum by
mě Vést k identifrkaci noVých biorrrarke-
rů a terapeutjckých cílů, hodnoceníbio
logi, le al.t v ry ralych mole " ul pomocr
Vysoce kapacitních skrínin9ových testů,
p.e ini'.ke\o vyvoje. v ojed r qlych prr-
padé. \ dolaženi dž do [az. ia 'nyL h ově
řovacích klinických zkoušek. lnfrastruk-
turální čá5t projektu bude soustředbvat
V jed n otn é platformě jednotliVé,,core
'ac Iirtes ,' ]odtnprny*i réct']ro oqieňi'
BUdAvylVo|éno pet ,oreíaci ilie5 B oln
formatika a biostatistika, ZVířecí modely,
Genomika, Proteomika a Buněčná bio
oo'é\, k'e'é bldou po.(ytoval klttove
technické sLužby pro žadatele, partnery
a externíuživate e.

,,]e to bezesporu jeden z nejVětších
d 'l. VyZrdmrej.l.h proje^lů' k'e'P .P
momentá ně V ČR V oblasti Vědy a Výzku-
-u r.al zuji. \av c v oborr biomedrc ry
jde o projekt V Če5ku naprosto Unikátní.
V o omoUci Vyroste nový odborný Ústav

B of ad:' Ú , p'a'aJ'o'\ '!'), lo \a nli 1" 7d, f D'a\ll Dc, '



kam bude 5oustředěn výzkum nádo_
rových a infekčních onemocnéní'.]eho
Výstavbu zahájíme na podzim letošního
roku a V roce 2013 Už V prostorách ústa-
Vu začnou pracovat jednotliVé Vědecké
týmy," UVedl profe5or 

^,4iroslaV 
l\,4ašláň,

rektor UniVerzity Palackého' NoVý ústav
bude stát V soU5edstvíTeoretlckých Ú5taVů
LékařSké fakulty UP V areá u FN olomouc'
''sdmotnd 5IdVbd přcdstavlje irVésli(i VÁ

téměř půl miJiardy půjde na přístrojoVé
vybavení laboratoří Vznikne tak Vědecké
centru m VybaVené špičkovými moder
ními techno ogiemi, které bude národní
základnou pro moJeku árnívýzkum. Naši
odborníci 5e Zar]']ěřÍ nejen na 5tudium me
chanismů Vzniku nádorových a infekčních
onemocnění, a e také na hledání nových
diagnostických postupů a na VýVoj nových
|éčiV," Vysvět i docent 

^,4arián 
Ha.iduch, šéf

projektového týmU a Vedoucí ékař Labo-
ratoře experimentá ní medicíny Dětské
kliniky LF UP a FNOL.

Profitovat z Výzkumu budou
studenti i firmy

C lem B O\,41-DRl cU je t"kF vytvore.)
5ítě, která by zahrnova a špičková VýZkum
ná pracoviště a 5kupiny V obla5ti biome
dicíny a translačnímedicíny, chemické bi-
oloqia a meoi. ir" rr , remie. 5ektroarTo
by 5e tak nTěla zVýšit a rozšiřit kapacita
UniVerzity Pa ackého,jakožto h aVního re-
gionálního referenčního centra pro pokro_
čilou diagnostiku, prevenci a terapii, což by
mělo ve't v du.ledku l. zaťler"r' regioru
5ti'ední lMoravy a českých Vědců z oboru
do 5polečného špičkového vědeckého

BloMEDREG by měl s]oužit také ke VZdě-
ávání pregraduálních a postgradUálních
studerLj a redy r prl"kdi mlade vyzl Jm-lr
ky prostřednictVím nabídky lntelektuálné
a techno]o9icky Vysoce stimUlujícího pro_
5tředí' Propojení 5 podnikatel5kým sekto
rem má pak zajistit nabídnutí poznatků
biotech nolog ickém u, chemickému a far
maceutickémU průmyslu' Projekt tak bude
prispíVat i k rozvoji inoVatiVních firem V re
gjonu a Vzniku nových pracovních mÍ5t'

snaha nalézt noVé diaqnostiCké
a léčebné postupy

B]oMEDREG bude po5kytoVat unikátní
inlotmaLeod'ahachd -olpluld. n pL\o-

bících jako bariéry Vůči rakovin-;, jejich de
regulaci běhenn tu rn origeneze, lnfekčn Ích
o1'"mo(rě1 (h, relisIon, i vůci sol. a:ne
terapii, apod' ldentifikovány by měly být
také léčivy oV iVnitelné cíle. Projekt tak
bude pred5taVovat jed inečnou platíorm U
p o objevenr novycl'crem (ky l- .l.upi1
5 potenciálnírn Využitím jako struktur-
ních motivů pro nová éčiva' Podrobné
bio ogické pochopení molekulární pato
ogie onemocněníbude dá e podporovat
rozvoj jedinečných diagnostických, pro
gnostických a éčebných postupú.,,Lékař
5ká fakulta spolu s o1omouckoU fakultní
nemocnicí má určjtě obrovský Védecký
potenciá], který se díky zázemÍ nového
biomed icínckého centra bUde moc]ještě
V'!é'olvl1oUl' VÁ: m' Zp lal o (po Upla' F
prinese Výsledky, které budou Využitelné
v národním imezinárodním měřítkL] IJÍo
špičkovoU diagnostiku a léčbu některých
záv ažný Ch onemocněn í," konstatoval
N.4UDr. Radomír Maráček, ředitel FakU tní
nemocn ice Olomouc.
Více o prajektu na www.biomedreg.eu

Centtum regionu Haná pto
biotechnologický a zemědělský výzkum

Název pÍojektu: centrum regionu Haná
pro biotechnologický a zemědělský Výzkum

Lokace: PřÍodoVědecké fakulta, okalita
Hol]ce, U ice šlechtite]ů

Realizace:2010-2013

Ce ková dotace]832 938 232 Kč

Ředitelcentra:
prof' RNDr' ]Vo FÍébor, csc', Ph.D'

od ooloviry . To'a pdlrl r.Azi J\pe5ré
.cl_Vdle1e plo,ekty t,,jkp cé1llL]m .PqionU

Haná pro biotechno ogický a zenrědél
.Lv vyz"um pro l.te y. rvalilo MSMI
dotaci Ve Výši B32 milionů korun' slaV_
nostní,,5tart" projektu, který 5družuje pět
programů V oblasti VýzkUrrru a šlechtění
rost in' se Uskutečnil v dubnu v areálu Vě

Vyji př bl'Žnó ''lVrt -ilardy \otln oa st

Regionální Centrum pokročilých
technologií a mateřiálů (RCPTM) je
od l. . )00o .omo.td rd l-i ,pooor
(, ' I' d ro ou P odored..l. t ,

kUlty UniVerzity Pa ackého' Primárninl
r lp'* cer tro é l Lól ?l' I plo ' j,/o\ o 'l
up atněníVý5ledkŮ VýZkumU a VýVoje

"p ".. dlt ,rrorc..rar-"iuLP(nr
trJm iť o'ovd,,d''n' \) _'Lr'111ymi pld
.vi r -r'v-./ t\ Pdl. (e1, poctpo.Lr

je Vzn]k nových firem Zaměřených na
Sofi stikované technolo9]e' podporUje
odborníky v aplikovaner. fyziká niř 

'
optlckém a chem ickénl VýzkumU
5 orlentaci l']a nanotechno ogie' Celý
projekt dostavby a realizace RCPTA,4 je
p ánován do roku 2012'

P o ei t . ur.,' do,;. Centra regi.
onu Hana pro biote(hnolo9ický
a zemědě|ský výzkum předstaVuje
1(]vy ro./-el _po Jplo.ó _.,/l |.j

v, / toL d olo*or.rk) mr p oror'.'
VýZkUll, ného ú5taVU rostl jnné Výroby
oddÁ|er m zp|.rin o'pA' ldll. L'l p o

din) a ÚstaVu experimentální botaniky
Idbo|.llo;- m^ p|| d'nl' logel É' \y

.v lomelr ir . ! y ro .L pie d . .ld o po
Ó/n\ p|o oiI do l terp10 (d/cll ld''
np'u p:ir*s-. vp lleL15(}é l 1o!4'lon,
p ir.d- sv. odLol rl.l o p,.v-d- /,
brané šp čkové technologie' PřispěVek
EU (Bsc_/o): 708 mil' Kč,státní piíspěVek
'l oo: '25 mr . ".. P cdpo. lao.n- oo
tum ukončení projektu ie konec rokU
2013.

Dro et t Biomedicína pro regionál_
ní rozvoj a lidské zdroje (BloMED-
REG) 'l t doé ./. 'll ,,''..V.' r oVé po
./ rdrl y v ob ".1 ,/ .kldd.l. d Lrol ld, rt
biomeclicíny' Pr]márním poslá n ím je

"/yL 
ilid io '-i'^ni ] Ž Á\ ( Jj'' I l .d

itní Vědecko výzkumné činnosti Ve
mato,a1y, I oL la,te.l 1 r JP. Par I

ner5kým] in5tituCem i univerzity jsou
V tomto projektu Fakullní nemocnice
o omoJL d r-l Ť..d nrn oV \tó AI dd.
mi' '"d CB' V Í''m i p'o,-' tJ 'ro byl
r vb.-rcjovor" r., l- rolnq . l.o i.'r -r(trL.

| 
'rd.,I 

lar'o'-,r p'o moleI rlarr. or

entc]Vaný a translační biomed icincky
Vy./kLl n' LIlórr polo_' me' mo eL J
r" rr o.d r.tp _ri ov r y. zJrctL 6 q -
di né Ých onen-]ocn_órrí'



decko technického parku UP V o omouci
Holi(i. . )vo;i a:1roqr zahdi I rpa iza.rt

tým V počtu ]2 pracovníků ajlž nastoupili
prvnídVa členové Vědeckého týmu, kteří

Výzkumné programy v rámCi centra
ré9ionu Ha ná pro b iote. h n olog i( k y
a zemědělský výzkum;

ProteinoVá blotechníJ ogie - progÍaln
l..dp ""r ov.(j"L L. 'vol I

ro.tlrr r)Llrot- - / r rro ./
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Vytvářejízáklad noVého oddě ení buněČné
biolog e' Probrl'ajr VybPloVd ÍlZonl d j<oLl

pol:./oVany prl5tro e TUtné p'o /,dhdjerj Ve-

decké činnosti centra," UVedl při prí eŽitos-
r z,rrdjp'lr p ojekrL \oordindrord vy(onny
ředite c-"ntra profesor vo Frébort, prodě
kan PřírodoVědecké fakulty pro evropský
investjčnílozvoj'

Navázání na tradice rozvinutého
zemědělství na Hané

PÍojekt centrum regionu Haná předsta
VLje roVy lolmél spoluota' e -oz lT vet-

zitou a olomoUckými pracovištj Výzkum
ného ústaVu rostlinné výroby a Ústavu ex
perimentáLníbotaniky AV ČR, do kterého
5e každý z partnerů chy5tá priné5t 5Vé 5pe
cifické knoW how a přivést 5Vé odborníky
a Vybrané špičkové techno ogie',,Projekt
raseho han"ckeho (entra ndvd/uJF no

tradici Zemědě 5tVí a šLechtitel5tVí, které
bylo ra Haro'risloricLy h avrr* zd'ojem
obžlVy a bohatství. Tuto tradici bychom
chtěli oŽivit a přinést do tohoto odVětVí
/cF a nove m"rody a poclupy ,/e,mer.l
V oblasti l-]']oIeku árnígenetiky a biotech
nologie," dop ni profesor Frébort'

Hlavrtm , t Fm ( énlra je ro,,ši'.n vy
zkumnýc|'] kapacit univerzjty ijejích part
nerů' koncentrace Vědeckého potenciá u

a efektiVn í tra n sfer Vý5ledků VýzkUmu do
ép il.a. n t'.ly'DdlŠlzot"lav"rycl'o' ro-
5ů před5tavuje rovněž posílení Výchovy
doktorandů a mladých Vědeckých pracov
níků a Vytvořeníoptirnálních podm Ínek
pro 5elrvdr vpdeckvLh laoa( il v'eqionJ.

Poznatky se uplatní na polích
iv kosmetice

K r ove vpdecl.e a L. tivity c.nt ra za hr ruji
i -lou s"alt jeorot ivy.l- ob aclt i.Ien,/iv
ního zeměděl5kého a biotech nologického

VýZkumU, zejména proteinoVé, chemické
a ro\llrnre b ote(hnologie. ..Vysledky nase-
ho výzkumu jsou aplikovatelné například
při VýVoji moderních metod šlechtění
a nových odrůd plodin 5 Vyššími Výnosy,
odol']o1l' vůci v ivjm poad' a (kJd' ů-
d setrne,5l k zivotn,mu pro\tredl' Zic(aVá-
ri novych zdrojů \Ulovin p'o poLldVindr
ský, kosmetický a farmaceutický průmysl,
zlepšení kvality potravin a jejich kontroly
a podobně," upřesni Frébort.

K da ším cílůr| projektu patrítaké posky-
LoVd'lido5dŽenyí h Vy5led\ů iormoL liLer
(|lo-A'CTlm <Ubjekl ů- lpg'onu ' mimo
region s cílem po5ílit jejich ekonomickou
Zdatno5t, např' Využití noVých rů5tových
t eg u lá to'u nébo rovp genélaCe,,emě

dělských plodin, které disponují Vysokou
odolnostíVůČi stresoVým a patologickým
vlivům' Rozbíhá se spolupráce 5 VýZnam
nými 5polečno5tmi, které dáVají projektu
perspektiVu presáhnout 5Vými produ kty
rámec regionU icelé České republiky.

lv rámci (entra regionu Haná se bude
stavět

Pro5třednictVím projektu Centru m re-
gionu Haná získá UP a její partneři celkem
7 220m'] nových ploch určených pro vědec-
ké a Výzkumné aktiVity V areálu Šlechtitelů
v Olomouci - Holici (z toho UP 3 990m'z
tvořených novými budovami Centra mo
ekulární biologie a genetiky a Technolo
gického centra). Projekt patří mezi ,,střed ní''
projekty s celkovým rozpočtem téměř 940
mi iolJ kc. .Zahajonr s16v6y;q t...t.-
ro kon/ em leLosn l_o roLl po dolorťent
výběrového říZení na dodaVatele' Provoz
centra V nových objektech by pak měl
postupné nabíhat během let 20]2_20l3,"
dodal koordinátor projektu Frébort'

Více o projektu na http://www'cr hana.eu
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