
                            ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
V úterý  21.1.2020  proběhla  ve  Skleněném  sále  MPO  ČR  konference  ČESKÉ

INOVAČNÍ  FÓRUM  (ČIF).  Akce  byla  úvodním  setkáním  letošního  ročníku
informačního programu – cyklu odborných seminářů, konferencí a soutěží s názvem
SMART COMMUNITY, který tradičně organizuje společnost TOP EXPO CZ. Setkání se
zúčastnilo  více  než  100  posluchačů  z  okruhu  státní  správy,  akademické
a podnikatelské sféry, a také proinovačně zaměřených institucí a organizací ČR.

Konferenci zahájila a hosty úvodního programu představila ředitelka organizující společnosti
TOP EXPO CZ Ing.  Miloslava Veselá.  Ve své prezentaci  přiblížila  hlavní  cíle  informačního
programu  SMART  COMMUNITY  s  akcentem  na  oblast  podpory  výzkumu,  vývoje,  inovací
a polytechnického vzdělávání v ČR.

Vicepremiér a ministr MPO ČR, doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, ve svém zahajovacím
projevu poukázal na „revolučnost“  nynějšího období,  které vyžaduje přípravu neroztříštěné
a  kvalifikované  hospodářské  strategie  ČR,  ta  naváže  na  vládou  schválené  „Základní  teze
hospodářské strategie ČR.“ Pan vicepremiér zdůraznil zejména potřebu fundamentálních změn
v oblasti udržitelnosti české energetiky – tj. vybudování stabilního zdroje energie, cíl, aby růst
nákladovosti  tuzemské výroby vyvážila  špičková  kvalita  českých výrobků  a  zhodnotil  také
první výsledky a odezvy z oblasti implementace Inovační strategie ČR 2019-2030.

Prezident  Svazu  podnikatelů  ve  stavebnictví  v ČR,  Ing.  Jiří  Nouza, zdůraznil  význam
spolupráce  „soukromého“  stavebnictví  s  veřejnou  sférou,  řeč  byla  o  klíčových oblastech
stavebního sektoru - právním rámci, průmyslu 4.0, investicích a inovačních technologiích.
 Předseda  Technologické  agentury  ČR,  prof.  Ing.  Petr  Konvalinka,  CSc,  FEng.,  přiblížil
aktuální škálu agenturou spravovaných programů podpory výzkumu a inovací. Ohlédl se za
desetiletou  historií  této  organizační  složky  státu  a  její  snahou  o  propojování  výzkumných
organizací aplikovaného výzkumu s inovačními aktivitami ve firmách i státní správě.
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  Náměstek  ministra  MPO  ČR  pro  Sekci  fondů  EU,  Ing.  Marian  Piecha,  Ph.D.,  LLM,  se
zevrubně věnoval představení historie, současnosti a výhledu Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost a jeho implementaci v podmínkách ČR, prostor dostaly
také nové trendy MPO ČR v politice podpory podnikatelských subjektů, jako např. podpora
principů  cirkulární  ekonomiky,  boj  se  suchem, v  oblasti  finančních  nástrojů  pak např.  tzv.
Brownfield fond. V druhé části své prezentace se pan náměstek zaměřil na přiblížení Prioritní
osy 1 – Inovační programy podpory, představil aktuálně vyhlášené a plánované výzvy v rámci
PO1 a několik úspěšných podpořených projektů.

 O přiblížení činnosti Slovenské inovační a energetické agentury se postaral ředitel Sekce
inovací a mezinárodní spolupráce SIEA, Ing. Artur Bobovnický, CSc., poukázal na přednosti
a  slabiny  podpory  inovací  na  Slovensku  a  představil  vybrané  úspěšné  inovace  tamní
provenience.

Vrchní rada v oblasti výzkumu a vývoje z Ministerstva dopravy ČR Tereza Čížková PhDr.,
prezentovala Koncepci výzkumu, vývoje a inovací v rezortu dopravy do roku 2030, budoucí
očekávané  trendy  v  oblasti  rozvoje  dopravních  technologií,  věnovala  se  též  dopravním
tématům  v  Inovační  strategii  2019-2030,  programu  DOPRAVA  2020+  a  rámcovým
programům EU pro výzkum a inovace.

Vedoucí  Oddělení  strategie  S3  ze  Sekce  digitalizace  a  inovací  MPO  ČR,  Bc.  Daniel
Všetečka, Msc., přinesl aktuální informace z národní úrovně RIS 3 STRATEGIE.

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR,
z.s. a generální sekretář Asociace inovačního podnikání představil pohled těchto subjektů na
Inovační infrastrukturu a inovační podnikání v ČR. 
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Jan Veselý z Univerzity Karlovy v Praze přiblížil projekt Inovační laboratoře – zážitkového
kurzu  na  Univerzitě  Karlově  v  kampusu  Hybernská,  v  rámci  kterého  se  snaží  motivovat
studenty k týmovému řešení pojmenovaného problému a dané výzvy, k vystoupení z jejich
komfortní zóny, průnikům mezi exaktním a humanitním přístupem a samozřejmě k hledání
invenčního řešení. Studenti v tomto kurzu pracují například na soutěžních projektech v rámci
inovační soutěže hlavního města Prahy s názvem Nakopni Prahu.

Poslední  řečník  pásma prezentací ČIF,  Ing. Ivo  Stanček,  vedoucí  odboru  pro  transfer
technologií z ČVUT v Praze, vystoupil s prezentací Pilíře podpory inovací na ČVUT v Praze, ve
které  se  ohlédl  za  fenoménem  inovací  v  historii  lidstva  a  představil  mj.  Czech-Israel
partnership  accelerator  –  konkrétní  výsledky  spolupráce  v  oblasti  inovací  mezi  ČVUT
a státem Israel v roce 2019.
  Závěrem lze konstatovat, že oblast rozvoje a podpory inovací, transferu poznatků vědy do
praxe je vnímána jako klíčová pro udržení vysoké úrovně národního hospodářství a posílení
pozic  České  republiky  nejen  v  rámci  Evropského  společenství,  nástroje  finanční  podpory
inovací existují a nové programovací období EU slibuje širší možnosti a otevřenější kritéria
v posuzování žádostí. Pozitivní je také trend rozvoje pracovišť při univerzitách ČR věnujících
se podpoře transferu vědeckých poznatků do praxe.  Shodný pohled diskutujících panoval
v nahlížení na vlastní podstatu inovace, která se naplňuje až se životaschopným uvedením
inovativního produktu na trh a vznikem významné poptávky.

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY NALEZNETE ZDE:

http://www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2020/cif/prezentace/

DĚKUJEME PARTNERŮM A ODBORNÝM GARANTŮM KONFERENCE:

   

 

 DĚKUJEME MEDIÁLNÍM PARTNERŮM KONFERENCE:
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