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Stovka odborníků z celého světa bude na univerzitě diskutovat o
rostlinných biotechnologiích
Ve dnech 19.–22. června se na Univerzitě Palackého v Olomouci uskuteční mezinárodní
konference Olomouc Biotech 2011 – Plant Biotechnology: Green for Good. Olomouc se
tak znovu zviditelní na mapě špičkových mezinárodních vědeckých projektů.
Organizátorem konference je Centrum regionu Haná pro biotechnologický a
zemědělský výzkum, jehož výstavba byla letos v dubnu zahájena v univerzitním areálu
na ulici Šlechtitelů v Olomouci-Holici, kde proběhne také konference.
Konference, které se zúčastní asi stovka vědců z evropských zemí, ale například i z USA a
Kanady, je zaměřena na nejnovější poznatky a trendy v genetice a molekulární biologii
rostlin, vývoj moderních biotechnologických aplikací a jejich využití v zemědělství. Ke slovu
se dostanou i studenti doktorských studijních programů a zástupci společností zabývajících se
biotechnologiemi. „Prezentace jednotlivých hostů konference budou mít podobu přednášek a
posterové sekce se studentskou soutěží. Na programu však budou i průmyslové a komerční
prezentace společností či workshop poukazující na význam spolupráce akademické a
aplikační sféry,“ říká profesor Ivo Frébort, ředitel C. R. Haná. Se sférou „tradiční“ hanácké
biotechnologie se pak budou moci účastníci konference seznámit blíže v závěru konference
při návštěvě společnosti A. W. – výrobce loštických tvarůžků.
Realizace projektu C. R. Haná odstartovala již v dubnu loňského roku, kdy byly zahájeny
klíčové vědecké aktivity Centra. Ty zahrnují celou škálu oblastí intenzivního výzkumu,
zejména v oblasti proteinové biotechnologie, rostlinné biotechnologie, chemické biologie a
genetiky. „Ačkoli jsou budovy Centra regionu Haná teprve ve výstavbě, našim vědeckým
týmům nebrání nic v jejich výzkumu. Konference Olomouc Biotech 2011 je toho živým
důkazem,“ dodává Frébort. Celková dotace projektu C. R. Haná dosáhne na 832 mil. Kč,
samotná stavba včetně unikátních technologií představuje investici přes 500 mil. Kč a
přístrojové vybavení asi 150 mil. Kč. Předání objektů k výzkumu se uskuteční koncem roku
2012. Projekt Centra je financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Více o konferenci Olomouc Biotech 2011: http://www.cr-hana.eu/G4G
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