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Přírodovědecká fakulta usiluje o vybudování Ústeckého materiálového centra
Ústí nad Labem – V Ústí nad Labem vzniká významné regionální centrum, které by se mělo zabývat
výzkumem a vývojem moderních materiálů.
V případě úspěchu projektu, který v těchto dnech předkládá Univerzita J. E. Purkyně a její
Přírodovědecká fakulta Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR do Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace, bude v blízké době v areálu Kampusu UJEP vybudováno nové, špičkově
vybavené vědecko-výzkumné centrum.
Vědecký program Ústeckého materiálového centra, jak se nové centrum bude jmenovat, bude
orientován na výsledky prakticky využitelné v chemickém průmyslu, farmacii, stavebnictví i v dalších
oblastech a regionu tím přinese, kromě desítek nových pracovních míst, významné provázání vědeckovýzkumné sféry se sférou aplikační, tedy s průmyslovými podniky Ústeckého kraje. Dalším
nezanedbatelným přínosem pak bude příznivý dopad na přípravu studentů především doktorských
studijních programů zdejší univerzity.
„Ústecké materiálové centrum bude konkrétně zaměřené na výzkum, vývoj a aplikaci nových
kovových, nekovových a kompozitních materiálů,“ řekl děkan Přírodovědecké fakulty Doc. RNDr.
Stanislav Novák, CSc. a dodal, že se bude zabývat rovněž modelováním, analýzou a studiem jejich
vlastností a možností jejich využití včetně hodnocení environmentálních dopadů jejich přípravy.
Ústecké materiálové centrum je společným projektem Přírodovědecké fakulty UJEP, Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze, Výzkumného ústavu
anorganické chemie, a.s. v Ústí nad Labem a Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. Plánovaná
hodnota projektu je 450 miliónů Kč. Harmonogram projektu počítá se zahájením realizace v lednu
příštího roku, kompletně zprovozněné centrum by pak mělo být v roce 2013.
Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailu jana.kominova@ujep.cz nebo na výše
uvedeném telefonním čísle.
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