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Asociace inovačního podnikání ČR
ve spolupráci

se svými členy a partnery

Vás zvou na

2. – 5. 12. 2008

Součástí Týdne bude:
■ 15. ročník mezinárodního sympozia INOVACE 2008
■ 15. ročník veletrhu invencí a inovací
■ 13. ročník Ceny Inovace roku 2008

Místo konání:
Praha a další místa ČR
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15. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE 2008
(2. – 4. 12. 2008)

Je věnováno koncepčním otázkám inovačních procesů,
inovačního podnikání, systému inovačního podnikání
v ČR, inovační infrastruktuře ČR a regionální inovační in-
frastruktuře, regionálním inovačním strategiím, vědecko-
technickým parkům, komercializaci výsledků výzkumu
a vývoje, inovačním produktům a jejich financování, tech-
nologickému profilu ČR, ochraně duševního a průmyslo-
vého vlastnictví, technologiím životního prostředí, mate-
riálovému inženýrství a přípravě odborníků pro oblast
inovačního podnikání, zahraniční spolupráci v oblasti vý-
zkumu a vývoje, výsledkům rámcových programů EU,
strukturálních fondů EU na období 2007–2013, progra-
mů KONTAKT, EUREKA, INGO a COST.

Návrhy sekcí v rámci sympozia
10. března 2008

Vyjádření zájmu o vystoupení v sekcích 
(zaslat na uvedený e-mail)
8. září 2008

Rozeslání programu INOVACE 2008
3. října 2008



15. MEZINÁRODNÍ VELETRH INVENCÍ A INOVACÍ
(2. – 5. 12. 2008)

V rámci mezinárodního veletrhu invencí a inovací budou
prezentovány výsledky výzkumu, vývoje a inovací tu-
zemských a zahraničních vystavovatelů. Cílem je před-
stavit produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku
2008, výsledky výzkumné a vývojové činnosti, zahranič-
ní řešitele projektů v rámci programu KONTAKT, vědec-
kotechnické parky v ČR, úspěšné řešitele projektů
v rámci programu EUREKA, výsledky firem, které se ús-
pěšně podílejí na tuzemských programech výzkumu
a vývoje, tuzemské a zahraniční partnery AIP ČR.

Vystavující mohou využít služeb Informačního centra
INOVACE 2008 k prezentaci vlastních audiovizuálních
programů (video, www, hypertext apod.) v předem sjed-
naných termínech pro pozvané hosty.

Trvalá přítomnost vystavovatelů není nezbytná, doplňo-
vání propagačních materiálů zajistí a kontakt se zájem-
ci zprostředkuje Informační centrum INOVACE 2008.

Vyjádření zájmu o účast na veletrhu 
(zaslat na uvedený e-mail)
8. září 2008

Vernisáž výstavy
2. prosince 2008 v 16 hodin

®



13. ROâNÍK CENY INOVACE ROKU 2008

Kritéria soutěže budou v roce 2008 uveřejněna v od-
borném časopise Inovační podnikání a transfer techno-
logií, příloha Transfer technologií, budou umístěna na
web AIP ČR spolu s pokyny k vyplňování přihlášek
(www.galerieinovaci.cz). Soutěže se může zúčastnit
každá firma se sídlem v ČR. Přihlášený produkt musí být
průkazně využíván (výrobek je uveden na trh, technolo-
gický postup je zaveden v praxi).

Uzávěrka přihlášek
31. října 2008

Vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Inovace roku 2008
5. prosince 2008

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

tel.: +420-221 082 275, fax: +420-221 082 276
e-mail: svejda@aipcr.cz, www.aipcr.cz

www.galerieinovaci.cz
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