Zápis
z elektronického 3. jednání programového a organizačního výboru (POV) INOVACE 2021,
Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR dne 4. 11. 2021
___________________________________________________________________________
Doporučení a návrhy k bodům 2 a 3 sdělili: M. Hájek, P. Hladík, I. Němečková, P. Švejda,
M. Štícha, Z. Vidovencová; D. Kratochvíl
Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 2. jednání POV 9. 9. 2021
2. Kontrola přípravy INOVACE 2021
* 28. mezinárodní sympozium
* 28. mezinárodní veletrh invencí a inovací
* 26. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2021
3. Různé
Dohodnuté závěry
k bodu 1
- úkoly jsou průběžně plněny nebo byly splněny
k bodu 2
- POV posoudil obsahovou a organizační přípravu jednotlivých součástí Týdne výzkumu,
vývoje a inovací v ČR a vzal na vědomí informaci o aktuálním stavu:
* vzhledem k aktuálnímu vývoji korona situace v ČR předpokládáme k dnešnímu dni, že se
sympoziální část neuskuteční a témata plánovaných a připravovaných vystoupení budou
uveřejněna v ip tt 4/2021, případně 1/2022; totéž platí o výstavní části
* Cena Inovace roku 2021
+ je vyhodnocována jedna přihláška (elektronicky do 31. 10. 2021; v průběhu
letošního roku bylo konzultováno 98 inovačních produktů, v rámci projednávání 14
písemných návrhů bylo odsouhlaseno ve 13 případech předložení přihlášek v dalším období)
Komise inovace roku projedná na plánovaných jednáních 4. 11, a 11. 11.
Z: P. Švejda, I. Němečková
- informace průběžně umísťovat na www.aipcr.cz
Z: I. Němečková
k bodu 3
- P. Švejda děkuje členům POV za jejich podíl na přípravě INOVACE 2021
další informace:
* uzávěrka přihlášek v rámci 11. ročníku projektu Vizionáři 2021 dne 19. 11. 2021, odborná
porota dne 25. 11. 2021, vyhlášení výsledků bude upřesněno dle aktuální situace
(www.vizionari.cz)
- termíny jednání POV v roce 2022: 3. 3.*, 8. 9., 3. 11.* (* elektronická jednání)
V Praze dne 4. 11. 2021
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

