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Listopad 2016

Expertní setkání 1 a jednání EWG
22 – 23. února 2017 , TA ČR, Evropská 37, Praha

Jaké bylo hlavní poslání, jaké byly cíle při ustavování Center kompetence v různých
zemích? Nakolik byla tato očekávání naplněna?

První expertní setkání se zaměří na fungování Center kompetence. Bude vycházet z práce pracovní skupiny
TAFTIE CompAct. Ta se zabývala nejen analýzou, ale zejména budoucností center kompetence.
První expertní setkání je zaměřeno na zkušenosti agentur a pohled „zdola“ – co se povedlo, co nefunguje a proč? Jaký
je přiměřený počet center kompetence? Jak probíhá exit strategie, sdružování center do clustrů- podle jakého klíče se
postupuje? Jak vnímají centra kompetence agentury, jejích vedení, a jak klienti – malé a střední podniky, jak
nadnárodní korporace? Co je pro budoucnost center kompetence zásadní?
Odborný gestor: Lukáš Kačena
Za organizaci odpovídá: Ivana Drábková, Markéta Kühnelová

Expertní setkání 2 a jednání EWG
24– 25 . dubna 2017, Praha

Setkání dvou světů. Přání, plány a realita

Zpráva Budoucnost programů Center kompetence jasně konstatuje, že je třeba rozšířit pobídky a opatření ke
spolupráci center na regionální i na mezinárodní úrovni a zvýšit tak kvalita výzkumu. Jak skutečně funguje tato
spolupráce? Na základě jakého klíče se sestavují Centra kompetence do clusterů na lokální, regionální nebo
přeshraniční úrovni? Další výzvou je internacionalizace Center kompetence.
V období 2007 až 2013 byla vytvořena řada velkých výzkumných struktur o využití s cílem integrovat výzkum a vývoj.
Dnes se často diskutuje o jejich fungování, lidských zdrojů, o udržitelnosti struktur, o jejich mezinárodní spolupráci
a/nebo o jejich propojení s Centry kompetence.
Strategicky významnou iniciativou je rovněž vytváření clusterů EUREKA, které vyvíjejí technologie klíčové pro další
rozvoj konkurenceschopnosti Evropy. Tento nástroj – clustery, posiluje synergii tam, kde se setkává zájem o
spolupráci evropského průmyslu a výzkumu, inovační kapacity a možnosti financování z národních zdrojů. Jak to
vnímají jejich členové?
Odborný gestor: Miroslav Janeček
Za organizaci odpovídá: Barbara Kropáčková, Kateřina Veselíková

Listopad 2016

Výroční konference a zasedání předsednictva (Boardu) TAFTIE
15 – 16. června 2017, Praha

Příliš mnoho dat a málo sil k jejich zpracování

Dostupnost dat, jejich sběr, skladování, zpracování, evaluace a správné využití pro programování i pro implementaci
programů jsou citlivými body pro řadu agentur. Dalším tématem je sdílení dat na evropské úrovni v duchu otevřené
vědy a současně jejich bezpečnost. Diskutována bude i digitalizace a vliv nové průmyslové revoluce.
Odborný gestor: Martin Bunček
Za organizaci odpovídá: Tomáš Synek, Milena Vicenová

Expertní setkání 3 a jednání EWG
14 -15. září 2017, Praha

Dokážeme plně využít výsledků mapování inovačního potenciálu?

Důkladná znalost situace na trhu, dlouhodobých cílů a potřeb různých skupin firem a dalších partnerů
zapojených do inovačního systému je základním předpokladem pro účinnost podpůrných nástrojů inovační
politiky. Mnohé agentury mají zkušenosti s mapováním inovačního potenciálu. Jak se jim daří přetavit náměty
vzniklé mapováním v programy?
Odborný gestor: Pavel Komárek, Martin Bunček
Za organizaci odpovídá: Kristýna Volfová, Petr Matolín

Policy Forum, jednání předsednictva (Boardu) TAFTIE
22 -23.listopadu 2017, Brusel

Přeshraniční mobilita otevírá vědcům nové obzory. Jsou tato očekávání naplněna?
Společné financování regionálních, národních a mezinárodních programů – jaké jsou zkušenosti? Je to krok směrem
k internacionalizaci, nebo uzavřený klub? Posilování spolupráce s Evropskou komisí a OECD

Odborný gestor: Táňa Perglová
Za organizaci odpovídá: Petr Matolín, Milena Vicenová
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