
Z á p i s 
z 1. jednání k přípravě prezentace technických univerzit v ČR na INOVACE 2014, Týden 

výzkumu, vývoje a inovací v ČR, konaného dne 29. 5. 2014 v místnosti č. 336,  

Novotného lávka 5, Praha 1 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: J. Basl (ZČU v Plzni), M. Duda (VŠB-TU Ostrava), S. Jandová (TU v Liberci), 

I. Němečková (AIP ČR), V. Sedlařík (UTB ve Zlíně), P. Švejda (AIP ČR), 

J. Klepáček (VUT v Brně), A. Králová, K. Žebrakovský (ČVUT v Praze)       

Omluveni: P. Hasal (VŠCHT v Praze), P. Němeček (TU v Liberci), D. Vávrová (VUT v                      

                   Brně) 

       

Program jednání: 

1. Informace o INOVACE 2014, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 2. - 5. 12. 2014 

2. Prezentace – sympoziální a výstavní část 

3. Různé 

Jednání řídil P. Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2014 

 

Dohodnuté závěry 

 

k bodu 1 

- P. Švejda informoval o obsahovém zaměření tří částí 21. ročníku INOVACE 2014, Týden 

výzkumu, vývoje a inovací v ČR (sympozium, výstava, soutěž o Cenu Inovace roku 2014); 

záštita náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy J. Vebra 

 

21. mezinárodní sympozium (2. – 5. 12. 2014) 

Úterý, 2. 12. 2014 

10.00 Plenární sekce (sál č. 418, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1) 

 * vystoupení J. Vebra 

16.00 Vernisáž výstavní části (4. patro ČSVTS) 

18.00 Setkání vystavovatelů a účastníků INOVACE 2014 (Klub techniků ČSVTS) 

 

Středa, 3. 12. 2014  

10.00 Moderní přístupy k veřejné podpoře rozvoje podnikání (bude upřesněno), EEN, TC AV 

ČR) 

 

Čtvrtek, 4. 12. 2014 

10.00 Mezinárodní spolupráce ve VaVaI – programy EUREKA a Eurostars (sál č. 418 

ČSVTS) 

18.00 Vyhlášení výsledků soutěže Vizionáři 2014 (www.czechinno.cz) 

 

Pátek, 5. 12. 2014  

10.00 Předání ocenění v rámci 19. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2014 (Jednací sál 

Senátu P ČR) 

13.00 Jednání orgánů AIP ČR (Frýdlantský salonek Senátu P ČR, Valdštejnský palác) 

 

- 21. mezinárodní veletrh invencí a inovací (2. – 5. 12. 2014) 

platí struktura výstavních sekcí uveřejněná v písemné informaci INOVACE 2014  

Výstavní část se uskuteční v přízemí a 4 NP budovy ČSVTS 

http://www.czechinno.cz/


* Přihlášené produkty do soutěže o Cenu Inovace roku 2014 

* Prezentovat projekt SPINNET a další projekty a aktivity členů a partnerů AIP ČR 

(projekty OP VaVpI, OP Prosperita, aj,) 

* Prezentace technických univerzit v ČR  

* Prezentace vystavovatelů (u jejich posterů) – garantují vystavovatelé 

 

Informační centrum INOVACE 2014 (místnost č. 142, 1. patro ČSVTS) 

 

- 19. ročník Ceny Inovace roku 2014 

platí podmínky uveřejněné v písemné informaci INOVACE 2014 a v příloze Transfer 

technologií v ip tt  1/2014, str. VII - VIII; vydána brožura Cena Inovace roku 2014 – vše na 

webu AIP ČR (www.aipcr.cz); (vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v závěrečný den 

INOVACE 2014 – v pátek 5. 12. 2014 spolu s vyhodnocením INOVACE 2014) 

* přihlášené inovační produkty technickými univerzitami v ČR budou prezentovány ve 

výstavní části, přízemí budovy ČSVTS; autoři budou pozváni na vyhlášení výsledků 5. 12. 

2014  

 

k bodu 2 

- Sympoziální část, Úvodní plenární sekce 2. 12. 2014  

* vystoupení v délce 20 minut, power pointová prezentace, tlumočení do AJ 

* texty vybraných přednášek budou uveřejněny v ip tt 3/2014 (uzávěrka 14. 7. 2014), 4/2014 

(uzávěrka 20. 10. 2014), nebo v ip tt 1/2015 (uzávěrka 7. 2. 2015) 

 přístupy k prezentaci technických univerzit v ČR budou projednány na semináři 

Inovační potenciál ČR dne 10. 9. 2014 (ad bod 3) 

 

- Výstavní část 

* v rámci veletrhu budou prezentovány prototypy, funkční modely, příp. technologické 

postupy, nikoli výrobky - exponáty 

* výstavní panel (max. 3 panely 90 x 120 cm na výšku, á 2.500 Kč/panel) 

 1 panel - informace o škole, jejím poslání, velikosti (počet studentů) a struktuře 

(fakulty) 

 1 – 2 panely - informace o zapojení do projektů VaVaI, formy zapojení 

posluchačů (transfer technologií, spolupráce s průmyslem, studentské grantové 

soutěže atd.)    

* informační materiály (v počtu cca 50 ks) 

* Montáž výstavních panelů a návoz informačních materiálů: v pondělí 1. 12. 2014 od 9 - 16 

hodin 

* Demontáž výstavních panelů a odvoz zbylých informačních materiálů: v pátek 5. 12. 2014 

od 13 - 15 hodin 

* k uveřejnění informace o vystavovatelích do „Katalogu vystavovatelů“ INOVACE 

2014 je nutné zaslat: charakteristiku vystavovatele v rozsahu do 4 řádků (e-mail: 

halada@aipcr.cz) česky a anglicky s uvedením kontaktu (název firmy, adresa, tel., fax, e-mail, 

www) do 20. 11. 2014 

* Vernisáž výstavy se uskuteční 2. 12. 2014 v 16.00 hodin ve výstavním prostoru ČSVTS, 4. 

patro, Novotného lávka 5, Praha 1 

 

- zaslat doporučení k sympoziální a výstavní části INOVACE 2014 – název přednášky a 

jméno přednášejícího (vč. e-mailu, telefonu); výstavní sekce – počty panelů, informační 

materiály (e-mailem na: svejda@aipcr.cz) 

http://www.aipcr.cz/


        T: 15. 9. 2014  

         Z: zástupci technických univerzit 

 

- AIP ČR připraví: 

 * informaci o připravované prezentaci do ip tt 2/2014, str. 43 

 * seznam technických univerzit v ČR (1 panel) 

 * seznam technických fakult v ČR (1 – 2 panely) 

 * technické VŠ v projektech EUREKA a Eurostars (1 – 2 panely) 

 * jednotné límce na panely  

 

Informace o přípravě, průběhu a závěrech INOVACE 2014 budou průběžně umísťovány na 

www.aipcr.cz.  

 

Termíny: (ad body 2, 3) 

14. 7. - uzávěrka ip tt 3/2014  

10. 9. - seminář Inovační potenciál ČR  

15. 9. - zaslat doporučení k sympoziální a výstavní části  

17. 10. - povinná konzultace připravených přihlášek do soutěže o Cenu Inovace roku 2014  

20. 10. - uzávěrka ip tt 4/2014 

31. 10. - uzávěrka přihlášek do soutěže o Cenu Inovace roku 2014 

20. 11. - zaslat informace do charakteristiky vystavovatelů  

27. 11. - nahlásit účast na sympoziu  

1. 12. - montáž výstavních panelů a návoz informačních materiálů 

2. 12. - vernisáž výstavní části 

5. 12. - demontáž výstavních panelů  

7. 2. 2015 - uzávěrka ip tt 1/2015 

 

k bodu 3 

- ve dnech 18. – 19. 6. 2014 se v Praze uskuteční akce na podporu českého exportu inovací 

Festival Exportu CZ 2014 (informace v ip tt 1/2014, na www.czechinno.cz) 

 

- druhý ročník soutěže Best Innovator (vyhlašuje A.T.Kearney, www.atkearney.com) 

 

- ve dnech 9. – 12. 9. 2014 se uskuteční konference ICTPI 2014 (http://ictpi.ctt.muni.cz) 

 

- dne 10. 9. 2014 se uskuteční společný seminář AIP ČR a MŠMT „Inovační potenciál ČR“ se 

zaměřením na spolupráci VŠ s průmyslem (zejména úloha technických univerzit) a informací 

o programech EUREKA a Eurostars (informace bude uveřejněna v ip tt 2/2014 a na 

www.aipcr.cz od 24. 6. 2014)   

 

- účastníkům jednání byly předány tyto materiály: ip tt 1/2014, INOVACE 2013 (program, 

Katalog vystavovatelů), INOVACE 2014, Cena Inovace roku 2014 (brožura, přihláška), CD 

ROM Technologický profil ČR, verze 14, Festival Exportu 2014 

  

- další jednání k přípravě prezentace technických univerzit v ČR na INOVACE 2014 se 

uskuteční dle potřeby (pozvánky rozeslat cca 10 dní předem); předpokládáme další 

komunikaci elektronicky 

 

V Praze dne 29. 5. 2014                                                 Zapsali: P. Švejda, I. Němečková, v. r. 

http://www.aipcr.cz/
http://www.czechinno.cz/
http://www.atkearney.com/
http://ictpi.ctt.muni.cz/
http://www.aipcr.cz/

