
 

*Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Protokol o konání workshopu 

Dodavatelské řetězce a nákupní aliance 

Registrační číslo projektu 

 

CZ.1.07/2.4.00/31.0162* 

Název projektu Zvyšování praktických kompetencí a odborné 
kvalifikace v oblasti technického vzdělávání 

Místo konání Přednášková místnost B4, VŠB-TU Ostrava 

Datum a čas konání 
27.2. 2013, 11:30 – 15:00, v prostorách společnosti BAEST Machines & 
Structures, a.s. ul. Černoleská 1930, 256 01 Benešov 
 

Pořadatel Národní strojírenský klastr 



 

*CZ.1.07/2.4.00/31.0162, http://projekty.fs.vsb.cz/162/ 2/6 
W20130227_Vyhodnoceni_Dodavatelské řetězce a nákupní aliance.docx 

*Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

1. Náplň semináře  
Seminář se uskutečnil v prostorách společnosti BAEST Machines & Structures, a.s. 

v Benešově. Krátce byla představena činnost společnosti, prezentována činnost partnera 
projektu – Národního strojírenského klastru. Dále byly představeny informace o společných 
záměrech obou stran (např. informace o návštěvě staveb AP 1000 v Číně, z konference „Civil 
Nuclear Energy Showcase v Londýně“ apod.). V závěru semináře byl prostor věnován diskuzi 
nad společnými tématy, zejména o zapojení společnosti   BAEST Machines & Structures, a.s. 
do projektu Practice Point (další semináře pro studenty, exkurze do provozu, stáže). Součástí 
programu byla také exkurze v prostorách společnosti, bohužel nebylo účastníkům umožněno 
pořídit z exkurze fotografie. 
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2. Vyhodnocení 

2.1 Indikátory  
 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 28 

07.41.01  - muži 23 

07.41.02  - ženy 5 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 0 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 0 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 0 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 0 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

 

2.2 Přednášející 
 

1. Jméno:  
Společnost:   
 E-mail:  
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3. Fotodokumentace 
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4. Přílohy  
A. Leták 
B. Prezenční listina účastníků 
C. Fotografie ze semináře (k dispozici na portálu projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/) 


