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CAVD si Vás touto cestou dovoluje informovat o významných akcích v oblasti vědy, výzkumu, 

inovací a dotačních programech. 

Nejaktuálnější akce jsou chronologicky seřazeny níže: 

 

 

 Novinky ze serveru www.vyzkum.cz 
 

16. 11. 2016 Novými členy vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se dnes 

stali rektor Ostravské univerzity Jan Lata a emeritní rektor ČVUT Jiří Witzany. Na 

návrh místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedy RVVI Pavla 

Bělobrádka je dnes jmenovala vláda. Dva noví členové tak v RVVI nahradí profesorku 

Evu Sykovou a profesora Ivo Vondráka. Rada byla nekompletní od letošního června, 

kdy byla odvolána místopředsedkyně RVVI Eva Syková. V říjnu pak byl na vlastní 

žádost odvolán rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Ivo 

Vondrák. RVVI má 17 členů včetně předsedy. Členy Rady jmenuje vláda na návrh 

předsedy Rady tak, aby přední odborníci základního a aplikovaného výzkumu 

zastupovali jednotlivé sektory a specializace. 

 

 

 Poslední volná místa na seminář „Expandujte s Vaším start-upem do 

zahraničí"  
21. listopad 2016, od 18:00 

Prague Startup Centre 

 

Máte v plánu expandovat s Vaším startupem do zahraničí? 

Pak bychom Vám rádi nabídli poslední volná místa na praktický seminář, který se 

uskuteční již v pondělí 21. 11. od 18:00 v Prague Startup Centre. 

Počet míst na akci je omezen. Bližší informace a registrace 

https://www.eventbrite.com/e/expandujte-s-vasim-start-upem-do-zahranici-tickets-

29326450202 

Program je v angličtině a je zdarma. 

 

 

 Pozvánka na prezentaci OECD/DAC 
22. listopad 2016, od 16:00 

Praha 1 

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR informuje o akci, která se týká ocenění výsledků 

rozvojové spolupráce ČR ze strany Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC), Organizace 

pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Přijetí ČR do tohoto výboru v roce 2013 

je velký úspěch. Výbor pro rozvojovou pomoc OECD (DAC) představí souhrnnou 
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zprávu výsledků, vyhodnocení systému rozvojové spolupráce a humanitární pomoci dne 

22. 11. 2016 od 14h ve Velkém sále Černínského paláce. 

 

 

 Pozvánka na konferenci: Jaké jsou bariéry a šance českého trhu 

práce?  
7. prosince 2016 

Clarion Congress Hotel Prague 

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR zve zájemce na  konferenci Trh práce – bariéry a šance v 

hotelu Clarion Congress Hotel Prague dne 7. prosince 2016. Dozvíte se zajímavé 

informace z analýzy ve využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti či analýzy k 

benefitům souvisejících se zabezpečením zaměstnanců v době nemoci. Svůj pohled na 

problematiku přímo z praxe budou prezentovat odborníci z firem. 

Na konferenci se prosím registrujte do 5.12.2016 přes on-line formulář 

(http://registrace.spcr.cz/?eventId=385&controller=event&task=individualRegister) 

Účast je zdarma a bude pro Vás připraveno občerstvení. 

 

 

 Přehled pracovišť transferu technologií v ČR - poprvé v ČR 
 

Spolek Transfera.cz prezentuje odkaz na brožuru „Přehled pracovišť transferu 

technologií v České republice". Jejím cílem je poskytnout po vzoru dalších evropských 

zemí přehled o jednotlivých transferových pracovištích. Jde o zatím první podobný 

počin v českém prostředí. Do aktualizované verze brožury, kterou plánuje tranfera.cz 

vydat příští rok, by rádi začlenili i pracoviště, která z různých důvodů stávající verzi 

minula, především však doplnění zaměření činnosti jednotlivých pracovišť tak, aby 

jejich celková charakteristika lépe vypovídala o jejich činnosti, profesním zaměření a 

působení vůbec. 

Příručku lze stáhnout přímo z webových stránek spolku Transfera.cz 

http://transfera.cz/aktuality/81-vysel-prvni-prehled-pracovist-transferu-technologii-v-

ceske-republice 
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