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Místo: Plzeň 
 
Ještě týden se můžete hlásit k účasti na workshop o lidských zdrojích 
 
Ještě do 26. března 2007 se můžete registrovat k účasti na workshopu Lidské zdroje 
pro znalostní odvětví služeb v Plzni, který se uskuteční 17. dubna 2007 ve sněmovním 
sále plzeňské radnice. „V rámci setkání bychom rádi hovořili o potenciálu lidských 
zdrojů v Plzni ve vztahu k výzkumu, vývoji a inovacím a možnostech, jak tento potenciál 
zvyšovat. Dále o nových formách spolupráce univerzit a soukromého sektoru. Nebude 
chybět ani diskuze o možnostech přeshraniční spolupráce,“ vysvětluje ředitel Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně Milan Svoboda. 
 
Setkání je rozděleno do tří základních bloků. První dva budou mít charakter přednášky, třetí 
proběhne formou řízené diskuze. Téma Potenciál lidských zdrojů v Plzni ve vztahu 
ke strategickým službám představí Ing. Pavel Beneš z Regionální rozvojové agentury 
Plzeňského kraje, o Programech přeshraniční spolupráce ZČU v Plzni pak promluví vedoucí 
odboru zahraničních vztahů ZČU v Plzni paní Mgr. Helena Marie Adjal. „Řízená diskuze 
bude rozdělena do bloku vzdělávání a projekty. V první skupině by mělo dojít k diskuzi 
o spolupráci středních škol a univerzit s firmami. V druhé skupině se pak bude hovořit 
o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje. Cílem je stanovit kroky vedoucí ke koordinaci 
aktivit kraje, města, univerzit, podnikatelského sektoru a dalších subjektů vedoucí k lepší 
pozici Plzně ve znalostních odvětvích služeb, rovněž pak stanovit postup jak propojit 
poptávku po absolventech univerzit s nabídkou,“ vysvětluje vedoucí úseku rozvoje města 
Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Mgr. Petr Pelcl. 
 
Na setkání budou pozváni zástupci rektorátu ZČU v Plzni, zástupci fakulty aplikovaných věd, 
elektrotechnické, strojní a dalších fakult ZČU, Lékařské fakulty UK v Plzni, firem 
podnikajících v oblasti znalostních služeb, CzechInvestu, Regionální rozvojové agentury 
Plzeňského kraje, Plzeňského vědecko technologického parku, Úřadu práce v Plzni, zástupci 
vedení města Plzně a Plzeňského kraje a dalších subjektů. 
 
Více informací o workshopu včetně registračního listu najdete na: http://info.plzen-
city.cz/ukr/vyznamne_udalosti_vystavy_prednasky_cz.php. 
 
Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Kateřinu Juríkovou, mluvčí Útvaru koncepce 
a rozvoje města Plzně, telefon: 378 035 006, e-mail: jurikova@plzen.eu. 
 
Poznámka pro redaktory/editory 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzní. 
Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města. 
Z nejdůležitějších lze jmenovat Územní plán města Plzně, Program rozvoje města Plzně, 
regulační plány a urbanistické studie, oborové generely. Útvar koncepce a rozvoje města 
Plzně je zároveň organizátorem architektonických soutěží vyhlašovaných městem. 


