CENTRUM REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

Opatření Představenstva Rady Centra Regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

DEDIKACE PRACOVIŠŤ CENTRA REGIONU HANÁ
PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM
Představenstvo Rady Centra přijalo na svém zasedání dne 13. prosince 2018 toto opatření, kterým se
pro UP a partnery stanoví závazný způsob uvádění dedikací jednotlivých pracovišť Centra regionu
Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum v českém a anglickém jazyce při publikování
výsledků pracovišť Centra:

Článek 1
Uvádění dedikací na pracovištích UP

1.1 Všechny výsledky publikované pracovišti Centra v rámci řešení projektu „Rostliny jako
prostředek udržitelného globálního rozvoje“ (reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827) budou
dedikovány tomuto projektu následovně:
česky:
Tato práce vznikla za podpory projektu „Rostliny jako prostředek udržitelného globálního
rozvoje“, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827 financovaného z EFRR.
anglicky:
The work was supported from ERDF project "Plants as a tool for sustainable global development"
(No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827).

1.2 Všechny výsledky publikované pracovišti Centra v rámci řešení projektu „Rozvoj
předaplikačního
výzkumu
v oblasti
nanoa
biotechnologií“
(reg.
č.:
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323 budou dedikovány tomuto projektu následovně:
česky:
Tato práce vznikla za podpory projektu „Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a
biotechnologií“, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323 financovaného z EFRR.
anglicky:
The work was supported from ERDF project "Development of pre-applied research in
nanotechnogy and biotechnology" (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323).
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1.3 V případě, že se na publikaci budou podílet pracovníci zapojení do obou výše uvedených
projektů, bude publikace dedikována jen jednomu z těchto projektů a to dle dohody jejich
hlavních řešitelů, tj. prof. Fréborta a dr. Plíhalové.

Článek 2
Uvádění dedikací na společném pracovišti UP a ÚEB AVČR, v. v. i. – Laboratoři růstových
regulátorů

2.1 Publikace týmu doc. Kryštofa (Kryštof, Řezníčková, Jorda a studenti) budou dedikovány projektu
ENOCH
(Molekulární,
buněčný
a
klinický
přístup
ke
zdravému
stárnutí,
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868).
2.2 Publikace týmu doc. O. Nováka (Novák, Fellner, Kvasnica, Oklešťková, Plačková a studenti)
budou dedikovány projektu Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje
(CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827).
2.3 Publikace týmu prof. Heddena (Hedden, Tarkowská, Pospíšil, Pěnčík, Szecówka a studenti)
budou
dedikovány
projektu
Centrum
experimentální
biologie
rostlin
(CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738).
2.4 Publikace týmu dr. Grúze (Grúz a studenti) budou dedikovány projektu Rozvoj předaplikačního
výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323).
2.5 V případě podílu více týmů na publikaci bude o dedikaci jednomu z projektů rozhodovat vedoucí
Laboratoře růstových regulátorů.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1 Toto Opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.
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