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INOVACE 2015, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR 

- záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  

Ve dnech 1. – 4. 12. 2015 se uskuteční tradiční nejvýznamnější tuzemská akce v oblasti 

inovačního podnikání. Pořádá ji Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci 

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a 

tuzemskými a zahraničními členy a partnery. Tuzemští a zahraniční odborníci zhodnotí 

současný stav a další perspektivu inovačního podnikání, této součásti hospodářského a 

sociálního rozvoje ČR. 

 

Součástí programu jsou: 

22. mezinárodní sympozium INOVACE 2015 

22. mezinárodní veletrh invencí a inovací 

20. ročník Ceny Inovace roku 2015 

 

K jednotlivým částem: 

 

Dvacáté druhé mezinárodní sympozium INOVACE 2015 
 

- Plenární sekce, 1. 12. 2015, zasedací místnost č. 418, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1  

* Inovační potenciál ČR  

 

♦ Vernisáž výstavy, budova  ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1; 

    ♦ Vystoupení komorního pěveckého sboru Vocalica (přízemí budovy ČSVTS); 

            ♦ Setkání vystavovatelů a účastníků INOVACE 2015, 1. 12. 2015, Klub  

               techniků ČSVTS, 1. patro (na zvláštní pozvánky) 

 

- Design výrobků a služeb pro konkurenceschopnost českých firem, 2. 12. 2015, 

Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6  

 

- Mezinárodní spolupráce ve VaVaI – programy EUREKA a Eurostars 3. 12. 2015, zasedací 

místnost č. 418, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1      

 

♦  vyhlášení výsledků 5. ročníku soutěže VIZIONÁŘI 2015, 3. 12. 2015, (na zvláštní 

pozvánky) 
      

 

Dvacátý druhý mezinárodní veletrh invencí a inovací 
Cílem veletrhu je prezentovat vše, co je součástí programu mezinárodního sympozia a 20. 

ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2015. Věřím, že i v letošním roce bude výstavní část v 

přízemí a čtyřech nadzemních podlažích budovy ČSVTS kvalitní a že Vám přinese řadu 

poznatků. 



Dvacátý ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2015 
- záštita prezidenta České republiky Miloše Zemana 

 

V průběhu tohoto roku byla konzultována řada potenciálních přihlášek do soutěže, aktuálně 

jsou konzultovány přihlášky, uzávěrka soutěže je 30. 10. 2015. 

Ocenění v rámci Ceny Inovace roku 2015 budou předána v Jednacím sále Senátu Parlamentu 

ČR dne 4. 12. 2015 od 10 hodin.  

 

V průběhu INOVACE 2015 bude fungovat Informační centrum INOVACE 2015 (služby 

pro novináře – tiskové zprávy INOVACE 2015, vyhledávání v internetu, v Technologickém 

profilu ČR na www.techprofil.cz), tradiční účast Úřadu průmyslového vlastnictví 

s poradenstvím, Českého statistického úřadu a dalších partnerů AIP ČR, z.s. a subjektů v 

rámci Systému inovačního podnikání v ČR. 

 

Zprávy z jednotlivých dnů INOVACE 2015 včetně fotogalerie budou průběžně umísťovány na 

webové stránce AIP ČR, z.s. 

 

Další informace jsou uvedeny na domovské stránce AIP ČR, z.s. www.aipcr.cz.  

 

 

 

 

                             Pavel Švejda, v. r.  

                                              předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2015 

            Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


