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Ph
V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného
majetku
a duševního vlastnictví si Vás dovolujeme pozvat k účasti na semináři,
který se koná v Kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví

ve čtvrtek dne 28. 3. 2019 v Praze od 10.00 hodin

Inovační strategie ČR 2019-2030 a její využitelnost
pro podporu ochrany technických řešení
Přednášející:

Ing. Martina Kotyková, Ph.D.
Mezinárodní odbor, ÚPV
PhDr. Jana Engelová Pavková
Institut průmyslověprávní výchovy, ÚPV

Program:
M. Kotyková
- Dosavadní způsob řízení a používání ochrany duševního vlastnictví ve
VaVaI ČR (Národní politika vědy, výzkumu inovací, RIS3)
- Czech Republic – The Country for the Future
- Duševní vlastnictví v Inovační strategii – možnosti finanční podpory pro
ochranu inovací
J. Engelová Pavková
- Akční plán pro podporu ochrany duševního vlastnictví
- Vize a náměty pro spolupráci s odbornou veřejností
Seminář reflektuje Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) nově přijatou Inovační
Strategii pro období let 2019-2030, která má posílit význam inovací a využívání
špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a zvyšovat jejich přínos
pro dlouhodobý hospodářský růst. Seminář se bude primárně věnovat vytyčení
nových priorit ve směřování českého výzkumu, vývoje a inovací ve vztahu
k technickým řešením a jejich ochraně a je určen všem zástupcům podnikatelské i
vědecké sféry.
Garant: Mgr. Lukáš Zmeškal

Podmínky a organizační pokyny pro účastníky semináře

„Inovační strategie ČR 2019-2030 a její využitelnost pro
podporu ochrany technických řešení“
který se koná ve čtvrtek 28. března 2019 od 10.00 v Kongresovém sále Úřadu
průmyslového vlastnictví v Praze 6, Antonína Čermáka 2a.
Prezentace účastníků začíná od 9.30 hod.
Dopravní spojení: Výstupní stanice autobusu: Nemocnice Bubeneč.
Aktuální stav MHD na: http://idos.dpp.cz/idos/ConnForm.aspx.
Vložné účastníka a zlevněné vložné pro členy ČSVZ:
Účastník (standardní vložné):
Individuální člen ČSVZ:
Kolektivní člen ČSVZ:

1.250,- Kč
950,- Kč
790,- Kč

Obdržení přihlášek potvrzujeme.
Zařazování účastníků provádíme podle data došlých přihlášek, proto odešlete
co nejdříve. Při neúčasti přihlášeného vložné vracíme. Je možné poslat náhradníka.
Přihlášku je nutno zaslat předem.
Na jednu závaznou přihlášku lze přihlásit jednoho účastníka. V případě potřeby lze
pořídit kopii přihlášky (resp. stáhnout a vytisknout formulář z internetových stránek
ČSVZ, nebo údaje zaslat elektronickou poštou).
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu tajemnik@csvz.cz.

Kontakt:
Zuzana Burianová - tajemník ČSVZ telefon: 777 858 747
e-mail: tajemnik@csvz.cz
Písemný styk: ČSVZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Internet (web): http://www.csvz.cz/
Elektronická pošta (preferovaný kontakt): tajemnik@csvz.cz

