
Konference je určena malým a středním podnikům, živnostníkům, 
studentům i dalším zájemcům, kteří vidí v inovacích svoji obchodní příležitost. 
Přináší inspiraci a návody, jak inovace řídit, tipy a triky renomovaných manažerů, 

nové informace o možnostech financování Vašich projektů. 

program 

K účasti se registrujte zde nejpozději do 15. října.

generální partneři: partneři: Ve spolupráci:

mediální partneři:

18. října 2012  
Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové.

Královéhradecký kraj a partneři si Vás dovolují pozvat  
na regionální konferenci

InoVační aKademIe  
aneb dejte šancI sVé InoVacI

SPOLEČNOST
PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ,
INOVACE
A PODNIKATELSTVÍ

seminář se koná ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj 

9:00 – 9:30  
Registrace účastníků
9:30 – 11:00 1. blok 
Zahájení 
Lubomír Franc, hejtman 
Královéhradeckého kraje  
martin soukup, náměstek primátora 
města Hradce Králové  
daniel sobotka, ředitel česká inovace o.p.s.
Kreativní myšlení a řízení inovací I.  
roman šiser, člen správní rady česká 
inovace o.p.s., nezávislý konzultant 
Úspěšné příběhy motivují – příklady 
úspěšných podnikatelských příběhů 
Královehradeckého kraje
Microsoft – výsledky zavádění technologií 
do výuky a příprava studentů pro praxi  
Irena brifordová, obchodní ředitelka pro 
školství, microsoft
11:00 – 11:20  
Coffee break

11:20 – 12:30 2. blok 
Financování inovací na úrovni ČR  
martin Hanzlík, poradce ministra 
průmyslu a obchodu  
Projektová podpora v příštím 
programovacím období  
Zástupce ministerstva pro místní rozvoj
Kreativní myšlení a řízení inovací II.  
pavla Žížalová, konzultantka pwc česká 
republika
Inovační systém Královéhradeckého kraje  
Zita Kučerová, zástupkyně ředitelky 
centrum ep (regionální rozvojová 
agentura Královéhradeckého kraje)
12:40 – 13:30  
Oběd 
13:30 – 15:00  
Moderované ohniskové skupiny 
vybraných odvětví
biomedicína (life sciences) 
strojírenství a automotive 
textilní průmysl 
Ict 
potravinářství a zemědělství 
energetika a obnovitelné zdroje

13:30 – 15:00  
Microsoft školám  
jiří chytil, koordinátor vzdělávání pro čr, 
microsoft 
Katarína roháčeková, ředitelka programu 
partneři ve vzdělávání, microsoft
15:00 – 15:10  
Shrnutí závěrů konference  
daniel Všetečka, Úsek koncepcí výzkumu 
a inovací centrum ep
Diskuse, networking,  
1:1 matchmaking

http://tchk-web.sharepoint.com/Pages/RegInovAkademie.aspx

