
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
BIC Plzeň ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a  

Regionální kontaktní organizací Západní Čechy si Vás dovolují  
pozvat na informační seminář o rámcovém programu EU pro výzkum a inovace 

 

HORIZONT 2020 (2014 až 2020) 

se zaměřením na energetiku a dopravu 
 

Datum: 12. června 2014  

Čas: 10:00 – 13:00 hod. 

Místo konání: Technologické centrum BIC Plzeň, Teslova 1, Plzeň 

Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (též H2020) je 
největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni 

výzkum a inovace v letech 2014 – 2020. Program navazuje na rámcové 
programy pro výzkum vyhlašované EU od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový 

program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013). Program 
H2020 se od 7.RP liší důrazem na podporu inovací. 



Program semináře: 

09:30 - 10:00 Registrace  
 

10:00 - 10:05 Zahájení semináře 
 

10:05 - 10:15 Vyhledávání projektových partnerů prostřednictvím sítě 
Enterprise Europe Network  

Ing. Jaroslav Sobotka, BIC Plzeň 
 

10:15 - 10:45 Program Horizont 2020 
Ing. Veronika Korittová, Technologické centrum AV ČR 

NCP pro energetiku a EURATOM 
 

10:45 - 11:15 Příležitosti pro malé a střední podniky 

Ing. Martin Škarka, Technologické centrum AV ČR 
NCP pro malé a střední podniky a pro dopravu 

 
11:15 - 11:30 Přestávka 
 

11:30 - 12:00 Zajištěná, čistá a účinná energie 

Ing. Veronika Korittová, Technologické centrum AV ČR 
NCP pro energetiku a EURATOM 

 

12:00 - 12:30 Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 
Ing. Martin Škarka, Technologické centrum AV ČR 

NCP pro malé a střední podniky a pro dopravu 
 

12:30 - 13:00 Diskuse, závěr 
 

 
V případě zájmu se prosím registrujte nejpozději 

do 8. června 2014 na následující adrese: 
  

http://bit.ly/1hbhXFk 

 

Vzhledem k omezené kapacitě semináře si pořadatel vyhrazuje právo registrovat 
přihlášky dle data jejich přijetí, případně omezit účast na jednu osobu z jedné 

firmy/organizace. 
 

 

Účast na semináři je bezplatná. 
 
 

Akce se koná v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network, která je 
spolufinancována z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace 

(CIP) a podporována Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

 

http://bit.ly/1hbhXFk

