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Klíčové aktivity projektu: 
KA1 INTRANET 
Stáže a praxe – výměna mezi institucemi, převážně skupinové pobyty, převážně studenti 
(VOŠ, Bc., Ing.), možné i pro další členy partnerů (pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci 
vyšších odborných škol; akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol a další pracovníci 
zabývající se vzděláváním, výzkumem a vývojem). 
Výstupy:  

- skupinové exkurze a praxe na pracovištích partnerů i jiných organizací 
- individuální stáže 

 
 
KA2 EXTERNAL NET 
Zahraniční stáže pro excelentní členy partnerů. Stáže se zaměřují na následující oblasti: 
ekofyziologie, fytopatologie a ochrana lesa, genetika a biotechnologie, silvikultury, 
biomechanika stromu, příprava, management a ekonomické řízení projektů. 
Výstupy:  

- zahraniční stáže členů partnerů, délka stáží 14 dní až 6 měsíců 
 
 
KA3 COMMUNICATION 
Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými 
pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem formou komunikačních platforem. Cílem je 
poskytování komplexních pohledů na jednotlivé problematiky v souvislosti s vybranými 
oblastmi.  
Výstupy:  

- semináře – dvoudenní zaměřené na klíčová témata projektu, s účastí zahraničního 
experta,  

- get-together meeting (workshop) – půldenní tematické setkání,  

- S-TROM open forum  
- terénní diskuze 

 
 
KA4 TRAINING 
Příprava a rozvoj lidských zdrojů pomocí vzdělávacích a tréninkových aktivit - zvyšovaní 
kvalifikace v tzv. soft skills s návazností na podporu vzájemné spolupráce mezi akademickou 
a aplikační sférou. KA je převážně zacílena na akademické pracovníky a pracovníky vědy a 
výzkumu. Podpora vzdělávacích a školících aktivit povede ke zvýšení vzájemné spolupráce 
mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a 
veřejným sektorem. 
Výstupy:  

- Kurz komunikace v anglickém jazyce 
- Kurz komunikace v německém jazyce 
- Kurz komunikace 
- Práva duševního vlastnictví 
- Prezentační techniky 



 
 
Cílovou skupinou (finančně podporované osoby) jsou zaměstnanci a studenti 
partnerských organizací, v případě Vyšší odborné školy lesnické a Střední 
lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga Písek studenti VOŠ a její pedagogové.   
 
 

 


