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Norsko-česká spolupráce
nejen prostřednictvím EHP a Norských fondů

VÝSTAVA – PŘEDNÁŠKY – SOUTĚŽ

9. prosince 2013
až 

9. ledna 2014

Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova 1362/1, 2. patro

 

Vstup na všechny akce je zdarma 
bez nutnosti předchozí rezervace.

Velvyslanectví 
Norského království v Praze 

a 
Krajská vědecká knihovna v Liberci 

pořádají výstavu s doprovodným programem

DOPROVODNÝ PROGRAM

9. 12. 2013, 11.00 hod.
Český arktický výzkum 

Centrum polární ekologie Přírodovědecké fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se již několik let 

zabývá výzkumem živé i neživé přírody na souostroví Svalbard, 
které je spravováno Norským královstvím. 

Výzkumnou činnost představí doc. Ing. Josef Elster, CSc.,
 a jeho studenti. (velký sál, určeno pro školy i veřejnost) 

11. 12. 2013, 9.00 hod.
Česko-norský výzkumný program 

Zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
představí aktuálně otevřenou výzvu k podávání návrhů 

projektů na podporu česko-norské výzkumné spolupráce, 
které jsou financovány z Norských fondů. Prioritami programu 

jsou životní prostředí, zdraví a humanitní vědy. 
(velký sál, určeno především pro potenciální uchazeče 

o podporu, vítána je rovněž veřejnost)

11. 12. 2013, 13.00 hod.
Spolupráce škol a stáže v Norsku, 

Lichtenštejnsku a na Islandu 
Zástupci Národní agentury pro evropské vzdělávací programy 

(NAEP) seznámí účastníky s možnostmi mezinárodní 
projektové spolupráce a financování zahraničních pobytů 

a stáží v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. 
Program je financován z EHP a Norských fondů. 

(malý sál, určeno především pro studenty a zaměstnance škol) 

17. 12. 2013, 18.00 hod.
Norské Vánoce 

Zajímavé povídání s promítáním obrázků a ochutnávkou 
severských vánočních dobrot pro Vás připravil Skandinávský 

dům.  V rámci večera budou vyhlášeni vítězové soutěže 
Norské Vánoce.  (velký sál, určeno pro širokou veřejnost)

9. 1. 2013, 18.00  hod.
České a norské lyžování 

Společné stopy českého a norského lyžování představí zástupci 
Jizerské 50 a Krkonošského muzea Jilemnice, 

které bylo rekonstruováno z EHP a Norských fondů, 
a v jehož prostorách se nachází rozsáhlá expozice o lyžování.  

(velký sál, určeno pro širokou veřejnost)

Slavnostní zahájení 
9. 12. 2013, 17.00  hod.

„Norskou zimu v Liberci“ zahájí velvyslanec 
Norského království v ČR, J. E. Jens Eikaas. 

Následovat bude prezentace Ministerstva financí ČR 
o možnostech financování projektů z EHP a Norských fondů 

a vyhlášení soutěže Norské Vánoce o hodnotné ceny. 

CENY DO SOUTĚŽE VĚNUJÍ

PARTNEŘI

www.noramb.cz
www.kvkli.cz
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