Tisková zpráva 21. září 2016

TA ČR pořádá v Brně unikátní konferenci Smart Life

Nové digitální trendy a technologie, které ovlivňují nebo v blízké budoucnosti budou ovlivňovat naše
životy. To je hlavní téma konference s názvem Smart Life, kterou v rámci Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně pořádá Technologická agentura ČR (TA ČR). Koná se v úterý 4. října
2016 od 9.30 do 14.00 hodin v sále E3, pavilon E na brněnském výstavišti. Vstup na konferenci je
možný i bez vstupenky na veletrh (více na www.tacr.cz).
„Technologická agentura České republiky každoročně prezentuje na Mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně výsledky své práce a zapojuje se do programu odborných konferencí, seminářů
a workshopů,“ uvedl Petr Očko, předseda TA ČR. „Těší nás, že námi pořádané konference mají
standardně dobrou úroveň a těší se velkému zájmu,“ dodal.
Na konferenci Smart Life se bude mimo jiné hovořit o tom, co smart technologie nabízejí a jak mohou
usnadnit život celé společnosti, nebo čeho bychom se měli naopak vyvarovat. Odpolední část
programu bude zaměřena na možnosti čerpání podpory na projekty výzkumu a vývoje (VaV). Po ní
bude vyhrazen prostor pro konzultace se zájemci o podporu a s řešiteli projektů VaV.
Dopolední část - konference Smart Life – 9.30 – 13.00
09.30 – 09.45 Úvod, Petr Očko
09.45 – 10.00 Svět v roce 2030, Petr Beneš
10.00 – 10.15 Smart Slovakia, Zuzana Nehajová
10.15 – 10.30 Smart Economy, Pavel Kysilka
10.30 – 10.45 Smart Stupid, Tomáš Studeník
10.45 – 11.00 Smart Cities, Boris Bošiak
11.00 – 12.00 – přestávka a občerstvení
12.00 – 14.00 – panelová diskuse

Oto Sládek (Smart Company)

Škoda Auto (Smart Factory)

Jiří Kůs (Smart Nano)

Tereza Šamanová (Smart Industry)

Petr Chudý (Smart Mobility)
Odpolední část - 14.00 – 15.00

Seminář Možnosti čerpání podpory na projekty VaV
o
Jak získat podporu VaV z TA ČR
o
Podpora exportu výsledků VaV

Konzultace pro řešitele 15.00 – 17.30

Kontakt: Ing. Ivana Drábková, tisková mluvčí TA ČR, drabkova@tacr.cz, tel.: 777 016 525

