
Zajímavosti k projektům H2020 na UK

Compiled Feb 6, 2023 11:57:27 AM by Document Globe ®   1

Chaperon Project
The   Biomedical Center of the Faculty of Medicine in Pilsen , Charles University, in Czechia provides high-grade regional
research infrastructure in the fundamental field of cancer biology and oncology. The Center shows advanced research
and innovation performance, yet it is always looking for ways to fully develop its potential.

Bringing top-class researchers to the Center, be it established experts or promising young scientists and Ph.D. students,
is a major way of enhancing the Center’s excellence. The EU-funded Chaperon action supports this effort through the
recruitment of a world-class cancer researcher   Prof. Kari Hemminki  to the position of the ERA Chair holder.Taking
charge of the newly established Laboratory of Trans lational Cancer Genomics, Prof. Hemminki helps the whole
institution take the lead in research, but also moderates the transformation of human resource policies and managerial
processes.
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  Lékařská fakulta v Plzni pomůže univerzitě v Jerevanu k vědecké excelenci
Jedním z mnoha cílů největšího evropského programu pro vědu a výzkum Horizont 2020 je podpora rozvoje méně
výkonných výzkumných institucí prostřednictvím „nástroje“ Twinning, který podporuje networking, výměny zkušeností,
školení a mentoring. Lékařská fakulta v Plzni má mnohaletou tradici co se výzkumu a sdílení zkušeností týče, a proto
se zařadila po bok dalších významných pracovišť, jako jsou Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC, Francie)
a Lékařská univerzita v Grazu (Rakousko) v projektu ARICE (Twinning for the Armenian Research Infrastructure on
Cancer Research). V rámci projektu budou partneři přispívat širokou škálou aktivit ke zvýšení úrovně a dosažení vědecké
excelence Jerevanské státní lékařské univerzity (YSMU, Arménie). Do projektového konsorcia byla plzeňská fakulta
přizvána na základě předchozí odborné spolupráce s bankami biologického materiálu (neboli biobankami) IACR a
Lékařské univerzity v Grazu, které se řadí mezi největší biobanky v Evropě.
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