
 
 

V ý r o č n í   z p r á v a   o   č i n n o s t i   v  r.  2005 
 

Při hodnocení činnosti Sdružení Biotrin je třeba konstatovat a zhodnotit následující 
aktivity: 
 
ad 1 )  udržování www.biotrin.cz: 

a) monitoring médií 
b) novinky ve světě 
c) výsledky projektů 
 

ad 2) spolupráce se zahraničím zejména v rámci EU projektů 
 
Podařilo se získat další projekt EU, a sice CONSUMERCHOICE zaměřený na průzkum 
zájmu spotřebitelů o potraviny nového typu na bázi GMO. Zahájení duben 2006. 
 
Projekt Evropské unie „ECOD-BIO“ byl  zdárně ukončen (červenec 2005). Hlavními 
výsledky jsou FAQs (Frequently Asked Questions), které jsme zpracovali, přeložili do češtiny 
a uveřejnili na našem webu. Také jsme upozornili česká gymnázia a novináře na mezinárodní 
webovou stránku projektu, kde jsou k dispozici navíc různé obrazové materiály. (www.ecod-
bio.org)  
 
Projekt CISCI (Cinema nad Science) byl v únoru 2005 zahájen. Spolupracujeme s firmou 
Herafilm na přípravě videoklipů. Byla připravena a rozeslána zahraničním partnerům DVD se 
vzorovými videoklipy v angličtině. Cílem projektu je zpestřit výuku a připravit srozumitelné a 
poutavé školní pomůcky, které by vzbudili větší zájem mladé generace o vědu. Hlavním 
problémem pro Biotrin je zúřadování projektu podle nových pravidel 6. RP, když na 
management nejsou přiděleny prakticky žádné finanční prostředky a pravidla 6.RP jsou 
nekompatibilní s českými. 
 
Ad 3) Brožura „Průvodce biotechnologiemi“ má zpoždění. Nakladatelství Academia, resp. 
AV ČR sice vydání brožury sponzoruje, ale časová náročnost na zpracování českého překladu 
do fixního prostorového uspořádání, získaného od University v Ghentu, byla vysoká. Příslib 
vydání brožury je posunut na duben 2006. 
 
Ad 4) Film „Život kukuřičného pole“ byl doplněn o některé další záběry 
 
Ad 5) Spolupráce s Jihomoravským Inovačním Centrem (JIC) trvá. Dle zadání JIC jsme 
zpracovali některé přehledy o  biotechnologiích v ČR pro portál www.gate2biotech.com, 
který doporučujeme využívat pro informaci o výzkumu, průmyslu i legislativě. Připravuje se 
sborník. 
 
Ad 6) Spolupracovali jsme s ÚEB AV ČR a EPSO na přípravě workshopu v rámci Platformy 
„Rostliny pro život“ (České Budějovice). 
 
Ad 7) Fund raising je stále problematičtější, potravinářské firmy nemají větší problémy 
s GMO, takže nemají zájem o spolupráci. 
 
Další informace o aktivitách jsou uveřejněny na www.biotrin.cz.  
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