POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Kam kráčí výzkum a vývoj ve strojírenství?
Pondělí, 23. března 2015
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Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci se společností VÚTS a.s.
si Vás dovolují pozvat na workshop s názvem „Kam kráčí výzkum a vývoj ve strojírenství“.
Cílem setkání je připravit workshop na odborná témata, kde budou moci jak odborníci, tak zástupci
státní správy, vysokých škol a průmyslu hovořit o aktuálních trendech, palčivých problémech
a překážkách, výhledech do budoucna a celkové situaci v oblasti strojírenství v České republice.
Během workshopu se Vám představí společnost VÚTS a.s. a její nově vybudované Centrum rozvoje
strojírenského výzkumu, které je společně s dalším prezentujícím Centrem pro nanomateriály,
pokročilé technologie a inovace při TU Liberec financované z EU fondů. Součástí programu bude
také prezentace Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT Praha,
které má již několikaleté zkušenosti ve spolupráci s průmyslovým sektorem.
V rámci atraktivního programu se můžete dozvědět také aktuální informace o Operačním programu
Podnikání a inovace a konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK), který plně implementuje
agentura CzechInvest.

PROGRAM
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09:30–10:00

Registrace a příjezd účastníků & lehké občerstvení

10:00–12:00

Dopolední odborný blok na téma “Nové trendy v konstrukci strojů
a strojních zařízení”

12:00–13:00

Oběd & Networking

13:00–14:30

Prezentace výzkumných center a agentury CzechInvest o aktuálních
výzvách Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost 2014-2020

14:30–15:00

Pro zájemce prohlídka provozu VÚTS

Účast na workshopu je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostoru je účast pouze
pro registrované. Z tohoto důvodu svou účast, prosím, potvrďte nejpozději do 19. března 2015
na e-mailovou adresu katerina.kynclova@czechinvest.org. Parkování je zajištěno.
V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, pozici, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní
e-mail.
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