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Konference k podpoře mladých inovátorů 

Závěrečná mezinárodní konference  

projektu InoPlaCe 
 

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, 

Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 

Datum: 16. října 2014 

 

 

POZVÁNKA 
 

Projekt InoPlaCe – Improving of Key Supporting Services for Young Innovators across 
Central Europe je zaměřený na podporu rozvoje služeb pro mladé inovátory.  
 
Témata prezentovaná na konferenci: 

- Prezentace vybraných poskytovatelů podpůrných služeb pro mladé inovátory  
a dalších podpůrných institucí (Národní klastrová asociace, CzechInvest, 
Technologické centrum AV ČR, BIC R&D, s.r.o.); 

- Mezinárodní kontext a trendy v podpoře mladých inovátorů; 
- Podpora mladých inovátorů ve vybraných regionech střední Evropy; 
- Aktivity a výsledky projektu InoPlaCe. 

 
Hostitelem je Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a.s., vedoucí partner projektu 
InoPlaCe. 
 
Konference je určena pro mladé inovátory (studenty, vědce, začínající podnikatele), startupy, 
poskytovatele služeb, širokou odbornou veřejnost a tvůrce politik zabývající se oblastí 
podpory rozvoje podnikání, podpory vědy a výzkumu, apod.   
 
Účast na konferenci je zdarma, občerstvení zajištěno. 
 
Nenechte si ujít příležitost, věříme, že konference bude pro Vás přínosem. 
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Program konference 
 

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,  

Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 

Datum: 16. října 2014 

 

Přivítání 

9:30 - 10:00 Registrace 

10:00 - 10:05 

Úvod a přivítání 
- Tomáš Cílek, Regionální rozvojová agentura 

jižních Čech RERA a.s., vedoucí partner 
projektu InoPlaCe 

Představení projektu InoPlaCe 

10:05 - 10:45 
Představení výsledků projektu 

- Jan Kubalík, Czech DEX 

Implementace projektu InoPlaCe v regionech 

10:45 - 11:40 

Přínos projektu k podpoře mladých inovátorů  
v jednotlivých partnerských regionech 

- Regionální rozvojová agentura jižních Čech (CZ) 
- Regionalna razvojna agencija Celje (SI) 
- Agencja rozwoju regionalnego „ARLEG“ (PL) 
- Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok 

(SK) 
- Pannon Novum non-profit (HU) 
- Thüringer Institut für Akademische 

Weiterbildung e. V. (DE) 
- Centrum pro výzkum, vývoj a inovace (CZ) 
- Avanzi. Sostenibilità Per Azioni. (IT) 

11:40 - 12:00 Coffee break 
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Mezinárodní kontext a trendy 

12:00 - 12:45 
Inovace, nové technologie a příležitosti  

- Luděk Kühr, BIC R&D, s.r.o.  

12:45 - 13:00 
Diskusní panel 

- moderuje Pavla Břusková, Národní klastrová 
asociace 

13:00 - 14:00 Oběd 

Podpůrná infrastruktura a zdroje 

14:00 - 14:40 

Klastry a inovace  
- Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 

Enterprise Europe Network – partneři pro inovační 
projekty 

-  Jiří Janošec, Technologické centrum AV ČR 

14:40 - 15:00  Coffee break 

Poskytovatelé podpůrných služeb pro mladé inovátory a soutěže  

15:00 - 15:40 

CzechAccelerator a CzechEkoSystem   
- Markéta Havlová, Jan Zeman, CzechInvest 

European Satellite Navigation Competition 
- Luděk Kühr, BIC R&D, s.r.o. 

15:40 - 16:00 Diskuse a ukončení konference 
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE 
 
 
Místo konání: 
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha, 

Česká republika  

https://goo.gl/maps/kDSu1 

  

 
 

 

Registrace na konferenci: 

Registraci proveďte prosím nejpozději do 14. října 2014, a to ZDE 

  

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Renata Lederová 

E-mail: lederova@rera.cz 

Tel.: +420 387 878 455 
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