
Platforma pro diskusi o tom, jak může Česko využít 
inovace pro nastartování své ekonomiky

Srdečně Vás zveme na on-line konferenci:

19. listopadu 2020 
od 10:00

EKO inovační fórum

Pod záštitou
ministra průmyslu  
Karla Havlíčka

Generální
partner:

Pořádají

Další  
záštity



Program

10:00–11:00 Country for the Future – role inovací v restartu české ekonomiky po 
COVID-19 a naplňování cílů udržitelného rozvoje

   Karel Havlíček, vicepremiér pro ekonomiku, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy

   David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj

   Kamil Čermák, generální ředitel, ČEZ ESCO, a.s.

   Jannis Samaras, generální ředitel, Kofola a.s.

Úvodní blok otevře témata podpory inovací v rámci Národního plánu obnovy, možnost průniků 
mezi státními institucemi, výzkumnými pracovišti a byznysem, tak aby se povedl úspěšně 
přechod na klimaticky neutrální ekonomiku. 

11:00–12:00 Ekonomika bez uhlíku – na jaké inovace se zaměřit

   Patrik Reichl, generální ředitel, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

   Petr Konvalinka, předseda, Technologická agentura ČR

   Naďa Koníčková, zástupkyně ředitele, Technologické centrum AV ČR

Debata bude sledovat možnosti podpory českých výzkumných pracovišť, příležitosti pro 
akceleraci nových řešení, která se mohou zapojit do ochrany klimatu a nástroje, které mohou 
české startupy uvést na světový trh. 

12:00–13:00 Zelená dohoda pro Evropu – dohodne se na cestě také byznys?

   Karel Dobeš, předseda představenstva ASMP,  vládní zmocněnec pro spolupráci 
s Evropskou GNSS agenturou GSA

   Lukáš Ferkl, ředitel Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

   Martin Sedlák, zástupce pořadatelů, programový ředitel Svazu moderní energetiky

Cílem bloku je posunout debatu o možnostech využití Zelené dohody pro Evropu v rámci oživení 
české ekonomiky, akcelerovat inovace v oblasti moderní energetiky či boje proti suchu a posílit 
rozvoj regionů, které čeká transformace v důsledku útlumu uhlí. Debata by měla otevřít také nová 
témata, která se změnou přichází - využití vodíku, elektromobility či digitalizace.

Ekoinovační fórum
Platforma pro diskusi o tom, jak může Česko využít  
inovace pro nastartování své ekonomiky

Akci pořádá Svaz moderní energetiky, BIC Brno a Inovační centrum Olomouckého kraje. Generálním partnerem je agentura CzechInvest.  
Záštitu Ekoinovačnímu fóru udělil místopředseda vlády a ministr průmyslu Karel Havlíček. Partnery akce jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Olomoucký 
kraj , Technologická  agentura  ČR, Technologické  centrum  AV ČR, Svaz  průmyslu  a dopravy  ČR, Aliance  pro energetickou  soběstačnost  a Solární 
asociace.

Kdy 19. listopadu 2020, 10:00–13:00
Kde online → ČTK Facebook
Diskusi moderuje redaktor Michael Rozsypal

Registrujte se zde:

→ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/1955171?h=129de703a7c34b0a56ad46319244a0bb
https://www.facebook.com/svazmodernienergetiky
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqfdnT2-3bzYAai4PzV8yN7SMQj8ZJCTXSYqfvTZVN8pHbDg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


27. listopadu od 10:00:

Ekoinovační fórum
Moderní energetika
Vystoupí: Jiří Hlavenka (exKiwi, budoucí radní Jihomoravského kraje pro oblasti inovací) / David Martínek 
(ČEZ ESCO) / Jan Palaščák (Amper Holding - CO2IN) / Tomáš Kazda (VUT v Brně) / Martin Ledinský (vedoucí 
laboratoře, Fyzikální ústav AV ČR - tbc.) a další hosté v jednání.

Registrujte se prostřednictvím formuláře: 

3. prosince od 10:00

Ekoinovační fórum  
Boj proti suchu – zelená města a inovativní zemědělství
Vystoupí: Jiří Schneider, děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU / Jiří Malík, 
předseda, Živá voda, z.s. / Vlado Zaujec, co-founder & CEO, Rain for Climate / Vojtěch Malina, CEO, 
CleverFarm, a.s. / Šárka Špoutilová, ředitelka Divize podnikatelského prostředí, CzechInvest / Petra Počtová, 
vedoucí Odboru výzkumu a projektů, Lesy ČR, s.p. / Renata Pavelková, odborná asistentka, Katedra geografie, 
Přírodovědecká fakulta UPOL

Registrujte se prostřednictvím formuláře:

10. prosince od 10:00

Ekoinovační fórum
Finance pro nové nápady
Zaměříme se na možnosti financování inovací, podporu vstupu českých statupů na světové trhy a zkušenosti 
s akceleračními programy. V debatě zazní příspěvky od zástupců bank, investorů a inovačních center.

Registrujte se prostřednictvím formuláře:

Do vašich kalendářů
témata Ekoinovačního fóra s příklady dobré praxe rozvoje nových cest v energetice 
nebo adaptacích na změnu klimatu probereme v rámci tří navazujících akcí:

→ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

→ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

→ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Realizace akce je podpořena také prostřednictvím projektu 
Svazu moderní energetiky financovaného Evropskou 
klimatickou nadací

Realizace akce je podpořena také prostřednictvím 
projektu Aliance pro energetickou soběstačnost 
financovaného EUKI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIZwXy3W8R4eRaDH6cNxvKlrTUv5KJ5EhlORIl9pG6n6TZkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMwulzHOkEJN0IuPYgLM1sNf6YMqxnkLJ0ygGm4bMKX2ZCyQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Q_QGghxm9JAaMrgMLCpsWFSHmM7X2btJZjfsgAJKn2EIGQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0



