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Základní východiska  

1. Zájem z obou stran o smysluplnou spolupráci 

2. Ochota spolupracovat 

3. Podobná témata a možnosti synergie 

4. Výhodnost spolupráce pro obě strany 

5. Sdílení know-how v oblastech od programů podpory po 
technický vývoj a diplomacii 

 



Příležitosti 
Příležitost stát se „leadrem“ aktivit a přeshraniční spolupráce v dané oblasti! 
Proč?  

• možnost aktivně ovlivňovat dění (přinášet své myšlenky) 

• prosadit dlouhodobější strategii 

• příležitost získat oprávněnou prestiž a na to navázané možnosti 

• prohloubit a zlepšit schopnosti týmů i jednotlivců 

• příležitost získat nové aktivní členy 

• propracovat se na vyšší úroveň (úrovně) 

• existuje potenciál spolupracujících organizací  

• aj. 

 



Aktuální možnosti 

1. Příprava a realizace dalších společných projektů – aktuálně je to projekt 
Společným vzděláváním pro společnou budoucnost. 

2. Vyhodnocení přínosů a problémů projektu SDS. 

3. Vyvolat diskusi a absorbovat nápady kolegyň a kolegů. 

4. Vytvoření neformální pracovní skupiny s cílem připravit neformální a 
stručný dokument obsahující směry, priority a harmonogram spolupráce. 

5. Společné „pravidelné“ stratosférické lety a experimenty (0-2 krát ročně). 

6. Spolupořádání vzdělávací akcí (od popularizačních po odborné či oborově 
vyhraněné, letní školy) – vzájemná pomoc a podpora. 

7. Chceme spolupráci opravdu rozvíjet a budovat na udržitelných základech? 

 

 



Potenciál rozvoje 

1. Využití příležitostí, kontaktů a nápadů z projektu SDS a studentské 
soutěže. 

2. Velký prostor v oblasti vzdělávání (popularizace, odborné, speciální). 

3. „Síťování“ organizací a jednotlivců se společnými cíli, zájmy a využívat 
kumulativní efekty při přípravě projektů a zajišťování jejich financování. 

4. Připravit a zpracovat „zásobník“ menších a snáze realizovatelných 
rozvojových projektů či aktivit a jejich základní specifikace – příprava pro 
vyhlašované programy podpory. 

5. Pracovat na přípravě rozsáhlejšího projektu v oblasti technologií, vývoje a 
inovací – nutnost širší spolupráce a kooperace. 

6. Zvážit možnost a smysl certifikace letů na území ČR. 

 



Ohrožení a problémy 

1. Kapacitní omezení ve všech směrech (čas, lidi, zdroje, absorpční kapacita 
organizací aj.) 

2. Personální limity (lidi, čas, motivace, rozsah činností) 

3. Nedostatek komunikace a absence konzultací (vysvětlovat a získávat 
vzájemnou podporu) 

4. Změna zájmů partnerů (odklon k jiným aktivitám, personální změny 
apod.) 

5. Absence jasného a realizovatelného (postupného) plánu – stanovení 
směrů, priorit a harmonogramu 

6. Špatná koordinace aktivit a činností 

7. aj. 



Děkuji za pozornost 

Prosím o připomínky, komentáře a diskusi  


