
23. mezinárodní veletrh invencí a inovací 6. – 9. 12. 2016                           

 
Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, přízemí, 1. – 4. patro 

 

 

Výstavní sekce – formou roll-upů: 
- Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. 

* Systém inovačního podnikání v ČR, inovační infrastruktura, regionální inovační 

infrastruktura, členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních 

organizacích 

* Činnosti a projekty AIP ČR, z.s. 

* Klub inovačních firem AIP ČR, z.s. 

* Cena Inovace roku 

- CzechInno, z.s.p.o. 

* Vizionáři 2016 

- Příklady úspěšných inovačních firem 

- Úspěšní řešitelé programů projektů EUREKA, Eurostars, EUPRO a jejich řešitelé 

- Mezinárodní spolupráce členů AIP ČR, z.s. 

- Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. 

* Národní síť VTP v ČR  

* Projekt SPINNET 

     
* projekt OKO SVTP ČR 

* Mezinárodní spolupráce  

- Česká společnost pro nové materiály a technologie, z.s.  

- Rada vědeckých společností ČR 

- Asociace výzkumných organizací 

- Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s. 

- Česká společnost pro jakost, z.s. 

- Český komitét pro vědecké řízení 

- Český svaz vynálezců a zlepšovatelů 

- Česká asociace rozvojových agentur 

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 * Operační programy – OP VaVpI a OP VVV  

- Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 * Operační programy – OP PI a OP PIK 

- Technologická agentura ČR 

- Technologické centrum AV ČR 

- Enterprise Europe Network ČR 

- Český svaz vědeckotechnických společností, z.s. 

- Inženýrská akademie ČR 

 * Cena Inženýrské akademie ČR 2016  

- Úřad průmyslového vlastnictví 

- Český statistický úřad 

- ICC ČR 

- RIS3 krajů ČR a RIS3 ČR 



- Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce (programy, vybrané projekty) 

- Mediální partneři AIP ČR, z.s. 

 

 

Formy prezentace: 

- roll-up  

- prototypy, funkční modely, příp. technologické postupy (nikoli výrobky – exponáty) 

- informační materiály 

(podrobnosti v závazné přihlášce) 

 

 

Možnost využít Informačního centra INOVACE 2016 v kanceláři č. B142, 1. patro budovy 

ČSVTS. 

 

 

Nutno zaslat: 

- charakteristiku vystavovatele v rozsahu do 6 řádků (e-mail: halada@aipcr.cz) česky a 

anglicky s uvedením kontaktu (název firmy, adresa, tel., fax, e-mail, www) 

do 14. 11. 2016 

 

Výstavní část zabezpečuje Svatopluk Halada – 221 082 274, mail: halada@aipcr.cz 

 

 

Vernisáž výstavy se uskuteční 6. 12. 2016 v 16.00 hodin ve výstavním prostoru ČSVTS, 

4. patro, Novotného lávka 5, Praha 1. 

 

 

Pokyny pro montáž a demontáž panelů jsou umístěny na www.aipcr.cz.  
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