
Od: Vladana Smotlachova
Komu: Mittnerova Anna
Kopie: Helena Slivkova; Rudolf Sindelar
Předmět: RE: Informace o projektu CIAAU z programu Leonardo da Vinci - je již na webu NEEP ?
Datum: 31. ledna 2011 12:11:48

Vážená paní Mittnerová,
 
Váš e-mail ohledně Vašeho projektu CIAAU jsem dostala jako zástupce programu
Leonardo da Vinci, resp. osoba zodpovědná za administraci Multilaterálních
projektů/Přenos inovací.
 
Otevřela jsem si stránky Vašeho projektu  http://projects.pixel-online.org/chemistry/info/
a zjistila jsem, že se s největší pravděpodobností jedná o projekt v rámci Průřezového
programu – Klíčová aktivita 1 „Policy cooperation and innovation“. Jedná se o
centralizovanou aktivitu, tzn. že administrace projektů realizovaných v rámci tohoto
programu a této aktivity spadá výhradně do kompetence Výkonné agentury v Bruselu
(Education, Audiovisual & Culture Executive Agency), ne Národní agentury (kromě
Studijních návštěv, které jsou také v Klíčové aktivitě 1, ale to není tento případ).
 
Projekt je zařazen do Průřezového programu právě proto, že neodpovídá jednoznačně ani
jednomu z podprogramů Programu celoživotního učení (tj. Comenius, Erasmus, Leonardo
da Vinci ani Grudntvig), ale je jejich spojením (např. kvůli užití pro cílové skupiny
z různých podprogramů). Na stránkách Národní agentury, i Leonardo da Vinci, sice
najdete základní informace i o centralizovaných aktivitách, ale jedná se skutečně jen o ty
základní, veškeré informace k centralizovaným aktivitám jsou na stránkách Výkonné
agentury. Z tohoto důvodu bohužel není ani vymezen nějaký speciální prostor pro
centralizované aktivity na stránkách Leonardo da Vinci http://www.naep.cz/index.php?
a=view-project-folder&project_folder_id=62&  Možná by bylo nejlepší obrátit se přímo
na Výkonnou agenturu, která na svých stránkách informuje též o příkladech dobré praxe.
 
V případě že by Vás zajímala možnost zapojení do aktivit  Leonardo da Vinci, které jsou
v kompetenci Národní agentury, prosím, zkontaktujte mě.
 
S pozdravem
 
Mgr. Vladana  Smotlachová
projektová konzultantka
Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací a Projekty partnerství
Dům zahraničních služeb
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
 
tel.: +420 221 850 405
vladana.smotlachova@naep.cz
www.naep.cz 
 
 
 

From: Mittnerova Anna [mailto:Anna.Mittnerova@vscht.cz] 
Sent: Friday, January 28, 2011 4:19 PM
To: Helena Slivkova
Subject: Informace o projektu CIAAU z programu Leonardo da Vinci - je již na webu NEEP ?
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Dobrý den pani magistro,
 
prosím Vás o informaci, zda se Vám podařilo uvést náš projekt na některé z Vašich webových
stránek.
Pro osvěžení paměti, stránky našeho projektu v češtině jsou na
http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/CIAAU
a odkazují na anglické stránky projektu, kde jsou již umístěny i zajímavé výukové balíčky
v oblasti chemie viz http://projects.pixel-online.org/chemistry/index.php
 
Přeji hezký víkend
 
Ing. Anna Mittnerová
Oddělení pro vědu a výzkum
VŠCHT Praha
Technická 5, 166 28 Praha 6
tel:220 443 675
e-mail: anna.mittnerova@vscht.cz
http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/Profil_vav
 

From: Rudolf Sindelar 
Sent: Monday, December 06, 2010 9:20 AM
To: Helena Slivkova
Cc: alena.mittnerova@vscht.cz
Subject: FW: Informace o projektu CIAAU z programu Leonardo da Vinci
 
Dobrý den Heleno,
 
prosím o zařazení do seznamu projektů programu Leonardo da Vinci níže specifikovaný projekt.
 
Děkuji. S pozdravem, Rudolf
 
Rudolf Šindelář
 
Dům zahraničních služeb 
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Projekt Bologna Experts
________________________________________
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
Tel.:+420 221 850 600
E-mail: rudolf.sindelar@naep.cz
http://www.naep.cz
 

From: Mittnerova Anna [mailto:Anna.Mittnerova@vscht.cz] 
Sent: Monday, December 06, 2010 9:02 AM
To: Rudolf Sindelar
Subject: Informace o projektu CIAAU z programu Leonardo da Vinci
 
Vážený pane doktore,
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setkala jsem se s Vámi na semináři 18.11.2010 pořádaném v NTK v Dejvicích.
Prosím Vás , zda byste mohl zařadit do seznamu projektů programu LEONARDO da VINCI
řešených mezinárodním konsorciem s jedním z  účastníků z České republiky projekt, ke kterému
jsem Vám dala letáček.
Je to projekt s Názvem Chemistry is all around us ( CIAAU), základní informace o projektu je
obsažena v přiloženém letáčku, odkaz na webové stránky projektu  je
http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/CIAAU.
Velice bych uvítala, kdyby jste na stránkách NAEP mohli zveřejnit Logo projektu, programu a
odkaz na jeho webové stránky.
V příloze proto posílám zmíněná loga.
 
Pokud byste na některém z Vašich seminářů chtěli šířit i výsledky „ dobré praxe“ a zkušenosti
českého partnera v projektu programu Leonardo da Vinci, který je financován přímo z EACEA,
připravila bych prezentaci a přišla o projektu pohovořit.
 
Děkuji a přeji hezký den
 
Ing. Anna Mittnerová
Oddělení pro vědu a výzkum
VŠCHT Praha
Technická 5, 166 28 Praha 6
tel:220 443 675
e-mail: anna.mittnerova@vscht.cz
http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/Profil_vav
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Myslete na přírodu...  Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail?
--------------------------------------------------------------------------
Tento e-mail je určen pouze pro jeho adresáta/adresáty.
Zpráva může obsahovat důvěrné informace, jejichž ochrana může být vyžadována právními předpisy. Zveřejnění,  kopírování a
distribuce této zprávy je v tomto případě zakázána.
Jestliže jste zprávu obdržel(a) omylem, neprodleně informujte jejího odesílatele a tuto zprávu, její přílohy a případné kopie
vymažte.
Dům zahraničních služeb neodpovídá za možné škody způsobené neúplným přenosem, modifikací nebo zpožděním této zprávy
během přenosu od odesílatele k adresátovi.
--------------------------------------------------------------------------
This e-mail message is intended only for the use of the intended recipient(s).
The information contained therein may be confidential or privileged, and its disclosure or reproduction is strictly prohibited.
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If you are not the intended recipient, please return it immediately to its sender at the above address and destroy it.
Dum zahranicnich sluzeb does not accept liability  for any damage caused by incomplete transmission, possible modification or
delay of this e-mail during the transmission from the sender to the recipient.
--------------------------------------------------------------------------
Dům zahraničních služeb MŠMT
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Tel. 221 850 100
Fax. 221 850 255
www.dzs.cz
www.naep.cz

__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 5832 (20110130)
__________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz

__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 5832 (20110130)
__________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz

http://www.eset.cz/
http://www.eset.cz/

