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Jihočeská univerzita (JU) - koordinátor reaguje prostřednictvím velké
výzkumné infrastruktury (VVI) CENAKVA na potřeby rakouských
partnerů na odbornou spolupráci v NOVÝCH kooperačních oborech;
tj. histologie, vodní toxikologie, vliv cizorodých látek na vodní faunu
a eko-inovace v akvakultuře. V těchto oblastech nabízí své expertní
znalosti a zázemí pro potřeby rakouských partnerů a naplňuje tak
jedno ze svých poslání, šíření výsledků VaV do praxe, stejně jako
kritérium podpory společné odborné práce. Spolupráce probíhá s
Bundesamt für Wasserwirtschaft (BAW - partner 1), HLUW Yspertal
(partner 2) a za aktivní podpory Ökoverein für Fisch und
Gewässeökologie (Ökoverein). Přidanou hodnotu představuje
rozšíření bilaterální výzkumné a inovační práce o průběžný přenos
poznatků do výuky skrze HLUW Yspertal a do akvakulturní praxe za
podpory Ökovereinu. Na JU se spolupráce rozšiřuje o nová
pracoviště a zejména využíváme odborných, jazykových a
koordinačních znalostí garanta Dipl. Biol. Christopha Steinbacha,
Ph.D. (Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie). V rámci
projektu reaguje JU na aktuální požadavky spolupráce identifikované v r. 2019 na rakouské straně. Díky
spolupráci s prověřenými partnery mají nové týmy všechny předpoklady pro kvalitní spolupráci a přenos
výsledků do praxe a výuky. V rámci projektu využijeme a prověříme také on-line formy spolupráce.
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