
Zpravodaj XIII  12. 12. 2016 

 

 

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

inovací a dotačních programech. 

Nejaktuálnější akce jsou chronologicky seřazeny níže: 

 

 Evropa chce být světovou jedničkou v čisté energii 
5. prosinec 2016 

 

Největší reforma od zavedení centralizovaných energetických systémů – tak se popisuje 

nový megabalíček Evropské komise pro přechod na čistou energii. Hlavní roli hraje 

spotřebitel: bude moci vyrábět a prodávat vlastní energii, rychle porovnávat ceny a 

vybírat. Podíl zelené energie má do roku 2030 narůst na 27 % a energetická účinnost na 

30 %. To má přinést i ekonomický stimul: odhaduje se, že v příštím desetiletí může 

přinést 900 000 pracovních míst a vyvolat až 1% růst HDP. Komise vycházela z dohody 

Evropské rady na klimaticko-energetickém rámci pro rok 2030 z října 2014, a také z 

Pařížské klimatické dohody, která vstoupila v platnost v listopadu. O balíčku budou nyní 

jednat členské státy a europoslanci. 

Další informace: 

Veškeré dokumenty z balíčku pro čistou energii 

Informační přehled: Energetická účinnost na prvním místě: lepší spotřeba, čistší svět 

Informační přehled: Dosažení vedoucího postavení v oblasti energie z obnovitelných 

zdrojů 

 

 

 OP VVV – Seznam schválených projektů na transfer technologií 
7. prosinec 2016 

 

MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání schválilo projekty, 

které mají za cíl zvýšit transfer technologií vznikajících ve výzkumných organizacích 

směrem k aplikační sféře. 

Uspělo mnoho akademických institucí, ale i členů AVO. Nejvíce peněz získala 

Akademie věd ČR, celkem téměř 39mil Kč. Gratulujeme a těšíme se na transfery! 

Seznam schválených projektů najdete ZDE 

 

 Incomaker má investici od EU – To se podaří jen minimu žadatelů 
8. prosinec 2016 

 

Jeden rok vývoje, zatím v testovací fázi a bez uvedení na trh. Program usnadňující řízení 

marketingových aktivit Incomaker již ale stihl získat finanční podporu z fondu Evropské 

unie, což se v průměru daří jen 2,5 procentu českých žadatelů. Prezentaci Tomáše 

Šalomona o úspěchu v SME Instrument najdete ZDE 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3986_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3987_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3987_en.htm
https://avobloguje.files.wordpress.com/2016/12/seznam-doporuc48denc3bdch-projektc5af-tt.pdf
https://avobloguje.files.wordpress.com/2016/12/salamon.pdf
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Nový systém by podle tvůrců měl marketingové aktivity na základě analýzy velkého 

množství dat sám navrhovat, což posouvá automatizaci marketingu na úplně novou 

úroveň. Automaticky se má taky učit na své předchozí činnosti. Cílem Incomakeru je 

nabídnout nástroj, který firmám ušetří čas a taky náklady. Software má umět 

optimalizovat klasický e-mailing, PPC kampaně, marketing na sociálních sítích, 

bannerové reklamy, remarketing a další oblasti. 

 

 

 Možnost spolupráce v technickém výzkumu s finskou VTT 
Do 19. ledna 2017 

 

Nabídku partnerství finské organizace VTT Technical Research Centre of Finland Ltd 

(VTT) pro návrhy projektů EE-17-2016-2017 Valorisation of waste heat in industrial 

systems (uzávěrka 19. 1. 2017 - IA) a LCE-28-2017 Highly flexible and efficient fossil 

fuel power plants (uzávěrka 5. ledna 2017 - RIA) si můžete prohlédnout ZDE 

 

 

 Doprovodná podnikatelská mise ministra zemědělství ČR Mariana 

Jurečky v termínu do Turecka 
30. ledna  – 1. února 2017 

 

Hospodářská komora České republiky organizuje ve dnech 30. 1. - 1. 2. 2017 

doprovodnou podnikatelskou misi ministra zemědělství ČR Mariana Jurečky do 

Turecka. Mise se uskuteční s finanční podporou z projektu ekonomické diplomacie 

(PROPED). Výše účastnického poplatku činí 748,- EUR nebo 20.280,- Kč (pro členy 

HK ČR) či 787,- EUR nebo 21.350,- Kč (pro nečleny HK ČR). O platbě v Kč nás prosím 

předem informujte označením v závazné přihlášce. Účastnický poplatek zahrnuje: 

transfery, ubytování po dobu mise, podíl na poplatku za pronájmy prostor, podíl na 

poplatku zahraničním organizátorům mise, podíl na poplatku za catering, podíl na 

poplatku za tlumočení a organizační poplatek HK ČR. 

V případě zájmu o účast v misi nám kontaktujte: leinerova@komora.cz do 22. 12. 2016. 

Upozorňujeme, že kapacita je omezena v závislosti na kapacitě míst pro podnikatelskou 

delegaci ve speciálním letadle. 

 

 

 Pozvánka na podnikatelskou misi do Ománu 
4. – 10. února 2017 

 

Hospodářská komora České republiky organizuje vlastní podnikatelskou misi ve dnech 

4. – 10. 2. 2017 do Sultanátu Omán. Mise je organizována ve spolupráci se ZÚ Rijád a 

honorárním konzulem Ománu v ČR Ivo Vaňkem. V průběhu mise se uskuteční Česko 

– ománské podnikatelské fórum v Muscatu, ve spolupráci s Ománskou obchodní a 

průmyslovou komorou, následně se podnikatelská delegace přemístí do hlavního města 

guvernorátu North Al Batinah, Sohar. Z pohledu ománských komoditních potřeb by se 

podnikatelské mise měli zúčastnit zejména zástupci firem z dopravního inženýrství, 

včetně projektování staveb v silničním a vodním stavitelství, leteckého průmyslu, 

http://www.vttresearch.com/
https://avobloguje.files.wordpress.com/2016/12/partner-offer-to-h2020-calls-lce-28-and-ee-17_vtt.pdf
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zemědělské techniky a rybolovu, obranného průmyslu, těžkého strojírenství, 

cementářství, petrochemie, sklářství, zdravotnictví a lázeňství, automobilového 

průmyslu, energetiky, ekologie a likvidace odpadů, telekomunikací, IT a rovněž 

zástupci kulturní obce, včetně galeristů. 

Přihlášení na emailu: talafus@komora.cz  nejpozději do 21. 12. 2016. 

 

 

 ABB vyhlašuje IdeaHub Innovation Challenge 
 

ABB a IdeaHub vyzývají inovátory z celého světa, aby navrhli řešení, jak změnit úlohu 

frekvenčních měničů v průmyslu. Inovace může spočívat ve zdokonalení konstrukce, v 

provozu měničů, nebo v nalezení zcela nových způsobů využití měničů. Na jaře 2017 

představí úspěšní uchazeči své nápady společnosti ABB, která jim ve snaze 

maximalizovat obchodní potenciál jejich navrhovaného řešení poskytne podporu 

doslova šitou na míru potřebám jejich projektu. 

Bližší informace naleznete v tiskové zprávě. 

mailto:zoul@komora.cz
http://www.abb.cz/cawp/seitp202/2976ffa864f8d083c125807d0052d671.aspx?_ga=1.257274955.1396424689.1435929769

