
 
 

Inženýrská akademie České republiky 
ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR 

Vás srdečně zvou na workshop 
 

„FINANCOVÁNÍ INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE“ 
 

KDY: 14. října 2014 od 10:00 – 14:00 
KDE: Konferenční centrum Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 

 
Workshop se zaměří jednak na shrnutí výsledků Inovační platformy Euro-CASE, které se 
aktivně účastnili i zástupci Inženýrské akademie ČR v rámci projektu „Zapojení IA ČR 
v řídících orgánech mezinárodních sdružení akademií aplikovaných věd a inženýrství 
CAETS a Euro-CASE s účastí na jejich projektech a aktivitách“ a zejména na doporučení 
z Pozičního dokumentu Euro-CASE „Financování inovací“, která lze aplikovat v ČR. 
 
Poziční dokumenty vzniklé v rámci aktivit Inovační platformy jsou dostupné v angličtině 
na webu www.euro-case.org/index.php/activites/euro-case-position-papers.html. 
 
Evropská rada akademií aplikovaných věd, technologií a inženýrství (Euro-CASE) je 
nezávislá nezisková organizace národních akademií inženýrství, aplikovaných věd a 
technologií z 21 zemí Evropy. Euro-CASE slouží jako stálé fórum pro výměnu informací a 
konzultace mezi evropskými institucemi, průmyslem a výzkumem a poskytuje nestranné, 
nezávislé a vyvážené poradenství evropským institucím a národním vládám v oblasti 
tvorby politik týkajících se technologických a inovačních záležitostí s jasnou evropskou 
dimenzí.  
 

PROGRAM: 

Čas  Název přednášky Prezentující Organizace 

09:30 – 10:00 Registrace a ranní káva 

10:00 – 10:05 Zahájení workshopu: zástupci Inženýrské akademie ČR a Technologického centra AV ČR 

10:05 – 10:35 Závěry Pozičního dokumentu „Financování 
inovací“ Inovační platformy Euro-CASE Ian Ritchie 

Royal Academy of 
Engineering, Velká 
Británie 

10:35 – 11:05 Aktivity a Poziční dokumenty Inovační platformy 
Euro-CASE Bjorn O. Nilsson  

Royal Swedish 
Academy of 
Engineering Sciences, 
Švédsko 

11:05 – 11:35  Financování inovací v ČR, přímá a nepřímá 
podpora Michal Pazour Technologické 

centrum AV ČR 

11:35 – 12:05 Financování inovací v novém OP PIK Petr Očko MPO ČR 

12:05 – 12:35 Programy Technologické agentury ČR na 
podporu inovací Pavel Komárek TAČR 

12:35 – 13:00 Přestávka na oběd 

13:00 – 14:00 Panelová diskuze s účastníky akce 

 
Jednacím jazykem workshopu je čeština a angličtina bez tlumočení. 

Přihlášky na workshop prosím zasílejte e-mailem na iacr@kav.cas.cz do 13. října 13:00. 
Těšíme se na Vaši účast! 


