
Inovace a technologie
v rozvoji regionů

Asociace inovaãního podnikání âR

Česká asociace rozvojových agentur

Vás zvou na 4. konferenci

Uskuteční se

ve středu 20. dubna 2005 od 10 hodin
v administrativní budově BVV, a.s., sál č. 102

Výstaviště 1, 602 00 Brno



Cílem konference je vyhodnotit aktuální stav přípravy a realizace regio-
nálních (krajských) inovačních strategií a upřesnit postup pro jejich imple-
mentaci v dalším období. Těžiště konference bude spočívat ve výměně zku-
šeností, které budou sdělovat zástupci AIP ČR v jednotlivých krajích,
pověření zástupci regionálních rozvojových agentur v těchto krajích.

Pozornost bude věnována Operačnímu programu průmysl a podnikání,
podpoře inovací a technologií. Proto podají zástupci MPO a CzechInve-
stu informace zejména o projektech v rámci programů PROSPERITA
a INOVACE. 

Pozornost bude věnována také Technologickému profilu ČR, který vyjadřuje
inovační potenciál ČR. 

Bude podána aktuální informace o přípravě Národní inovační politiky.

Konference se zúčastní zástupci organizací, které vytvářejí Systém ino-
vačního podnikání v ČR (www.aipcr.cz; hlavní partneři, vybrané ústřední
orgány státní správy, členové AIP ČR, podnikatelské subjekty), krajských
úřadů, regionálních rozvojových agentur a dalších zainteresovaných
organizací.

Konference je určena organizacím, firmám a subjektům působícím v oblas-
ti regionálního rozvoje České republiky, výzkumu, vývoje, inovací a techno-
logií, ústředním orgánům státní správy, oběma komorám Parlamentu ČR,
Úřadům práce v ČR, Hospodářským komorám v ČR, zahraničním partne-
rům, členům Asociace inovačního podnikání ČR, partnerům AIP ČR, Klubu
inovačních firem AIP ČR, zástupcům krajských úřadů, měst a obcí, Regio-
nálních rozvojových agentur, zástupcům oborových kontaktních center
a organizací v rámci 6. RP, bankám, pojišťovnám, inovačním firmám
a všem, kteří pracují v oblasti regionálního rozvoje ČR. 

V průběhu konference se uskuteční 1. jednání Klubu inovačních firem
AIP ČR v tomto roce.



Program konference

09.30 Prezence

10.00 Zahájení
Ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR
Ing. Manfred Hellmich, MBA, předseda ČARA

10.20 Operační program průmysl a podnikání – podpora inovací
a technologií 
Ing. Marcela Příhodová, Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Ing. Petr Kolář, CzechInvest

11.00 Technologický profil ČR
Ing. Jan Kofroň, manažer projektů AIP ČR

11.20 – 11.45  přestávka (občerstvení)

11.45 Zkušenosti z přípravy a realizace regionálních
(krajských) inovačních strategií
zástupci AIP ČR v jednotlivých krajích

12.45 Diskuse
řídí ing. Manfred Hellmich, MBA

14.00 Závěr konference
Ing. Pavel Švejda, CSc.

V s t u p  v o l n ý



Konference, pořádaná společně s Českou asociací rozvojových agentur,
je pro AIP ČR první akcí v roce 2005. Dalšími akcemi AIP ČR v roce 2005
budou:

■ Ochrana průmyslového vlastnictví, seminář 1. 6. 2005, Praha

■ Inovační potenciál ČR, seminář 7. 9. 2005, Praha 

■ INOVACE 2005, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,
29. 11. – 2. 12. 2005, Praha a další místa v ČR

Účastníci konference a další zájemci mohou využít Diskusního fóra,
umístěného na www.aipcr.cz, k předkládání dotazů, námětů a připo-
mínek k programu této konference a k problematice inovačního pod-
nikání v ČR.

K O N T A K T :

Asociace inovačního podnikání ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Ing. Pavel Švejda, CSc.
Tel.: 221 082 275, fax: 221 082 276

e-mail: svejda@aipcr.cz

Kongresové centrum Brno, a.s.
Výstaviště 1, 602 00 Brno

Eliška Ondráčková
Tel.: 541 158 612, fax: 543 212 116

e-mail: ondrackova@kcbrno.cz



P ř i h l á š k a

Příjmení: .............................................................................................

Jméno: ................................................................................................

Titul: ...................................................................................................

Název organizace: ...............................................................................

............................................................................................................

Adresa: ...............................................................................................

............................................................................................................

IČO: ........................................... DIČ: ............................................

Tel.: ............................................ Fax: ............................................

E-mail: ................................................................................................

Zájem o vystoupení v diskusi (do 5 minut)

Téma: ..................................................................................................

Datum Razítko a podpis

Přihlášku zašlete do 18. 4. 2005 na adresu:

AIP ČR, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Tuto část zašle účastník pořadateli akce poštou nebo faxem.

V případě potřeby je možno tuto přihlášku ofotit.


