TA ČR POŘÁDÁ SEMINÁŘ NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU
Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář „Výsledky výzkumu a inovací, státní podpora a
cesta na trhy“. Akce proběhne v úterý 30. září 2014 od 10:00 v rámci doprovodného programu
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v Pavilonu E v sále E3.
Program semináře:
10.00 Rut Bízková – Jasný cíl, konkrétní výsledek – podpořeno TA ČR
10.15 Martin Bunček – Nová evropská pravidla veřejné podpory
10.30 Pavel Komárek – Projekt INKA – mapování inovačního potenciálu ČR
10.45 Vladimír Kebo – Mezinárodní spolupráce ve výzkumu prostřednictvím programů TA ČR
11.00 Miroslav Janeček – Jak se hodnotí dopady podpory výzkumu a vývoje
11.15 David Havlíček – Z laboratoře do praxe – export výsledků výzkumu a vývoje
11.30 Diskuze
Na seminář se zájemci mohou přihlásit přes registrační formulář na stránkách TA ČR.
Vedle semináře TA ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu představí výsledky konkrétních
projektů, novinky z oblasti technologií a inovací a návštěvníkům přiblíží systém podpory aplikovaného
výzkumu v České republice. Zájemci najdou expozici Technologické agentury ve stánku č. 9 v přízemí
pavilonu A1 od pondělí 29. 9. Do pátku 3.10 2014.
V rámci své expozice nabízí konzultace zástupcům firem a výzkumných institucí, kteří chtějí požádat o
státní podporu na aplikovaný výzkum. Konzultace budou probíhat na stánku TA ČR. Více o
konzultacích v článku TA ČR nabízí žadatelům o podporu konzultace na mezinárodním strojírenském
veletrhu.
TA ČR ročně rozděluje finanční prostředky v objemu zhruba tří miliard korun v rámci svých sedmi
programů na podporu výzkumu a inovací. Cílem je především podpora rozvoje soukromých firem,
které díky inovacím lépe nacházejí své místo na trhu. V roce 2014 bude ukončeno přes 230
podpořených projektů.
__________________________________________________________________________________
Technologická agentura České republiky je organizační složkou státu, která zabezpečuje přípravu a
realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, včetně programů pro potřeby státní správy,
veřejných soutěží ve výzkumu a zadávání veřejných zakázek ve vývoji a inovacích.
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