Dotace na vybudování
v Jihomoravském kraji
miliardy korun

Science centra
přesahuje půl

20. 12. 2011 | Tiskový servis Jihomoravský kraj získal na vybudování „MSCB“, tedy
Moravian Science Centre Brno, dotaci ve výši 596 502 156 korun. Rozhodnutí o
poskytnutí dotace podepsal 13. prosince 2011 ministr školství Mgr. Josef Dobeš.
Hlavním cílem projektu je vytvořit v Brně, v prostorách nynějšího pavilonu D v areálu
Brněnských veletrhů a výstav jedinečné, interaktivní a vysoce atraktivní centrum
popularizace, propagace a medializace vědy a výzkumu. Půjde tedy o místo k seznámení
s přírodními zákonitostmi, fyzikálními jevy i chemickými úkazy populárně vědeckou formou.
Centrum bude sloužit nejen studentům přírodovědných oborů, ale zejména má za cíl oslovit
širokou veřejnost.
„Jihomoravský kraj se od svého vzniku profiluje jako region vědy, výzkumu a inovací. Proto
je důležité najít cesty, jak zatraktivnit přírodní a technické vědní obory dětem a mládeži.
Vybudování interaktivního vědeckého centra k tomu přispěje,“ řekl hejtman Jihomoravského
kraje JUDr. Michal Hašek.
Na vzniku MSCB se významně podílí Statutární město Brno, které se bude spolu
s Jihomoravským krajem podílet na spolufinancování provozu tohoto centra v době
udržitelnosti projektu, která je 5 let po otevření centra. Dalšími spolupracujícími subjekty na
projektu po odborné a vědecké stránce jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení technické
v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Mendelova univerzita v Brně, Akademie
věd České Republiky a Centrum dopravního výzkumu. Prostory vědeckého centra budou
sloužit také jako propagace a prezentace výsledků vědy a výzkumu těchto institucí.
Celková výše dotace: 596 502 156 Kč (85% ze zdrojů ERDF, 15% ze státního rozpočtu)
Celkové předpokládané náklady: 625 968 911 Kč
Plánovaný termín dokončení projektu: srpen 2014
Projekt je podporován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace „OP VaVpI“,
prioritní osy 3 „Komercializace a popularizace vědy a výzkumu, oblast podpory 3.2
„Propagace a informovanost o výsledcích VaV, číslo výzvy 1.3 – „Popularizace, propagace
a medializace vědy a techniky“.

