
 
 

Jihomoravský kraj: 

URBIS SMART CITY FAIR 

URBIS SMART CITY FAIR přináší chytrou kombinaci veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se 
představí lídři v oboru Smart city. Během dvou dnů se potkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a 
lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept 
Smart city rozvíjet ve městech. Tak, aby se v nich občanům lépe žilo. 

Pro koho je URBIS SMART CITY FAIR? 

• Lídři v inovacích, dodavatelé řešení pro města 

Ať jste nadnárodní společnost nebo lokální vizionářská firma, na veletrhu nejlépe ukážete své produkty 
těm, kteří o ně skutečně mají zájem. 

• Start-ups 

Brno je město s výjimečným inovativním potenciálem, který se protíná na veletrhu URBIS. 

• Kraje, města, obce, mikroregiony či evropská sdružení 

Načerpejte inspiraci, jak budovat moderní město, obec, nebo jimi vlastněné či řízené organizace.  

• Aktivní občané 

Jak se chytré technologie promítnou do měst, městeček nebo vesnic, ve kterých žijete? Přijďte se 
podívat. 

 Termín konání:2.-3.9. 2020 

 Místo konání:Výstaviště Brno 

 Pořadatel:Veletrhy Brno 

 Přihláška:On-line přihláška na veletrh 

 Odkaz na akci: https://www.bvv.cz/urbis/ 

 

Farmaceutická fakulta se stává součástí Masarykovy univerzity 

Studium farmacie se po 60 letech vrací na Masarykovu univerzitu (MU), která se tak rozrůstá na deset 

fakult. Farmaceutickou fakultu získala MU na základě dohody s Veterinární a farmaceutickou 

univerzitou (VFU), která souhlasila s jejím přesunem. Od 1. července se tak všech 800 studentů 

dosavadní Farmaceutické fakulty VFU stává studenty nové Farmaceutické fakulty MU včetně 175 letos 

přijatých a do prvního ročníku zapsaných magisterských studentů. Přejde také většina zaměstnanců. 

Výuka se bude dál odehrávat v současných prostorách v areálu VFU na Palackého třídě, které si 

Masarykova univerzita pronajala na pět let. 

https://www.svtp.cz/
https://ibap.bvv.cz/index.php?eventkey=059&eventyear=2020&lang=cs
https://www.bvv.cz/urbis/


 
 
Další informace a podrobnosti k přesunu farmaceutické fakulty najdou všichni zájemci na webové 

stránce www.muni.cz/farmacie. 

Epidemiologický výzkum na MUNI posílí dva čeští vědci působící 
v zahraničí 

Díky grantu ve výši 50 milionů korun z výzvy ERA Chair budou na Masarykově univerzitě pracovat 
Martin Bobák a Hynek Pikhart z University College London. 
  

Více zde: https://www.em.muni.cz/veda-a-vyzkum/13048-epidemiologicky-vyzkum-na-muni-posili-

dva-cesti-vedci-pusobici-v-zahranici 

 

Za čtyři roky vstoupilo do tuzemského kosmického inkubátoru 

ESA BIC 25 startupů. Získaly investice za více než 240 milionů 

korun 

Startupy si mohou pro svou inkubaci vybrat ze dvou poboček – v Praze a Brně 

Z pětadvaceti startupů, které již využily či aktuálně využívají podpory inkubátoru ESA BIC v  Praze 

a Brně, šestnáct pochází z Česka, zbylých devět pak má kořeny v zemích jako Slovensko, Francie, 

Švýcarsko, Egypt a Indie. Dvanáct jich již svou inkubaci ukončilo. Dvacet jedna startupů se 

zabývá využitím kosmických technologií v  praxi, čtyři rozšiřují využití svých produktů do 

kosmického průmyslu. Mezi technologie a oblasti, kterými se zabývají, patří pozorování země, 

družicová navigace, kosmické technologie, pokročilé materiály a technologie, drony a simulační 

software. Tyto informace naleznete také přehledně zpracované v  přiložené infografice. 

Více na stránkách: https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Novinky/Cerven-2020/Za-ctyri-roky-

vstoupilo-do-tuzemskeho-kosmickeho-inkubatoru-ESA-BIC-25-startupu-Ziskaly-investice-z 

Přehled startupů aktuálně inkubovaných v ESA BIC Prague a Brno najdete zde. 

 

https://www.svtp.cz/
http://www.muni.cz/farmacie
https://www.em.muni.cz/veda-a-vyzkum/13048-epidemiologicky-vyzkum-na-muni-posili-dva-cesti-vedci-pusobici-v-zahranici
https://www.em.muni.cz/veda-a-vyzkum/13048-epidemiologicky-vyzkum-na-muni-posili-dva-cesti-vedci-pusobici-v-zahranici
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Novinky/Cerven-2020/Za-ctyri-roky-vstoupilo-do-tuzemskeho-kosmickeho-inkubatoru-ESA-BIC-25-startupu-Ziskaly-investice-z
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Novinky/Cerven-2020/Za-ctyri-roky-vstoupilo-do-tuzemskeho-kosmickeho-inkubatoru-ESA-BIC-25-startupu-Ziskaly-investice-z
http://www.esa-bic.cz/index.php/startupy/

