
 
 

 

 

Krajská hospodářská komora jižní Moravy 

Vás srdečně zve na 

INOVAČNÍ KLUB 

Termín:  13. 6. 2012, 14 – 16 hod. 

Místo:   Café-restaurant M-palác, Heršpická 813/5 (M-palác, 15. poschodí), Brno  

Vstupné:  ZDARMA 

___________________________________________________________________________ 

Forma akce: 

Inovační klub je setkání odborníků z firem se zkušenostmi se zaváděním inovací (zlepšení 

produktů, procesů výroby, organizace činností ve společnosti, marketingu a prodeje) se 

zástupci vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a akademickými pracovníky 

univerzit s výzkumnými týmy či ústavy. 

Na inovačním klubu se odborníci z firem seznámí s aktuálními nabídkami 

vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů formou moderovaných prezentací, 

které přednesou zástupci inovativních organizací.  

V průběhu inovačního klubu bude probíhat diskuze, ve které budou kladeny a zodpovídány 

dotazy na možnosti využití služeb vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů 

v Jihomoravském kraji.   

Cíl inovačního klubu:  

Cílem je seznámit podnikatele či jejich zástupce prostřednictvím moderovaných prezentací 

s možnostmi využití služeb vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a navázat 

osobní kontakty mezi podnikateli, akademickými pracovníky a reprezentanty inovativních 

organizací s cílem rozvinou povědomí podnikatelů o vědeckotechnických parcích, 

podnikatelských inkubátorech a započít oboustrannou spolupráci, která si klade za cíl zvýšit 

množství inovací v podnicích a tím zlepšit jejich konkurenceschopnost na trhu. 



 
 

 

 

Program inovačního klub: 

13:30 – 14:00 – prezence  

14:00 – 14:10 – představení Podnikatelského inkubátoru  Brno-jih (Ing. Mandelík, Ph.D) 

14:10 – 14:30 – Jak získat investora pro svůj podnikatelský záměr? (Ing. Mandelík, Ph.D) 

14:30 – 14:45 – Diskuze k prvním 2 příspěvkům 

14:45 – 15:10 – Zavádění inovační ve firmách (Ing. Hřiba) 

15:10 – 15:20 – Diskuze k zavádění inovací ve firmách 

15:20 – 15:45 – Představení Vědeckotechnického parku (VTP Brn, a.s.) (Ing. Burian) 

15:45 – 16:00 – Diskuze o možnostech zapojení firem do VT parku (VTP Brno, a.s.) 

 

Svou účast prosím potvrďte do pátku 8. 6. 2012 telefonicky emailem na uvedené kontakty.  

 

Bližší informace:     

Krajská hospodářská komora jižní Moravy     

Heršpická 813/5, 639 00 Brno 

Bc. Vít Čermák, projektový manažer       

tel: +420 543 10 60 90     

email: sekretariat@khkjm.cz    

www.innoborder.eu , www.khkjm.cz  

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci budou mít v průběhu trvání workshopu k dispozici občerstvení (káva, čaj, 

minerálka) hrazené  projektu InNOBorder. Více informací o projektu naleznete na 

www.innoborder.eu. 
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