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1. Přehled nově formulovaných projektových záměrů 

Specifický 
cíl RIS JMK 

Název 
projektového 
záměru 

Anotace projektu 

Předpokládané 
výstupy 
projektového 
záměru 

Nositel 
projektového 
záměru 

Náklady 
projektu 
celkem 
(odhad) 

Zdroje 
financování 
projektu  

B Excelence ve výzkumu 

B.1.1. Zajistit 
dostatek 
talentů pro 
výzkum v JMK 

Digitárium 2.0 

Hvězdárna a planetárium Brno v roce 2016 vstoupila do 
čtvrtého roku provozu digitária – audiovizuálního 
zařízení světových parametrů. Reakce diváků jsou 
veskrze pozitivní a je zřejmé, že digitárium představuje 
významnou investici města Brna do neformálního 
vzdělávání všech vrstev obyvatel. Nová instalace umožní 
promítat ve vyšším rozlišení, frekvenci, jas i 
konstantního kontrastu. Vizuální zážitek a tedy i dopad 
na diváky bude tudíž maximální. Popularizace 
nejrůznějších přírodovědných i technických témat tak 
získá novou dimenzi. 

Instalace nového 
projekčního 
systému. 

Hvězdárna  
+  

MMB 
45 mil. Kć 

Hvězdárna  
+ 

MMB 

              

B.1.1. Zajistit 
dostatek 
talentů pro 
výzkum v JMK 
/ B.1.2. Zlepšit 
materiální 
podmínky pro 
kvalitní 
výzkumné 
týmy v JMK a 
zvýšit jejich 
atraktivitu 

SoMoPro 4 
(South Moravian 
Programme for 
Distinguished 
Researchers 4) 

Jedním z dlouhodobých cílů Jihomoravského kraje je 
stát se centrem vědecké excelence. Základním kamenem 
je dlouhodobá přítomnost vynikajících vědeckých 
pracovníků. Program SoMoPro je nástrojem, který 
pomocí prestižních grantů Marie Skłodowska-Curie 
Actions vytváří atraktivní podmínky pro příchod 
kvalifikovaných výzkumníků ze zahraničí a jejich 
střednědobé působení ve veřejných výzkumných 
institucích v Jihomoravském kraji. 
Čtvrtá generace programu SoMoPro bude nadále 
zacílena na podporu klíčových znalostních oborů 
vymezených Regionální inovační strategií JMK. Nově 
pak bude zdokonalen výběr stážistů, který finalistům 
nabídne příležitost blíže představit svůj výzkumný 
záměr, obdobně jako je tomu u ERC grantů. Větší důraz 
bude kladen na jednoduchost a flexibilitu programu, 
stejně jako jeho popularizaci a regionální networking 
stážistů. 

Příchod 20 až 25 
kvalifikovaných 
vědeckých 
pracovníků s 
potenciálem na 
získání ERC grantů 
a realizace 1-3letých 
vědecko-
výzkumných stáží v 
Jihomoravském 
kraji. 
Kofinancování 
projektu ve výši až 
€2,25 mil. z 
programu Horizont 
2020 Evropské 
Unie. 

JMK / JCMM 
156,25 mil. 

Kč 

JCMM 
JMK 

H2020 
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