
Místo konání semináře: 
    

Velký přednáškový sál v budově Úřadu MČ 
Praha 8  (Bílý dům), U Meteoru 6,  Praha 8  
 

- spojení MHD:  jedna stanice jakoukoli tramvají  
  směr Kobylisy, Ďáblice ze stanice metra trasy B  
  „Palmovka“, výstup z metra směr „Zenklova“. 
- vchod do budovy a parkoviště jsou ze zadní  
   strany objektu. 
 
Cena semináře: 
 

Účastnický poplatek za jednoho účastníka  
 

…...................................…………1.300,- Kč 
 
Organizační pokyny: 
 
1. Přihlášky 
 

Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve na adresu: 
 

 

     Institut profesní přípravy 
      - Ing.Stanislava Holubová  
 

     Malínská 916/6 
    100 00  Praha 10 

 
 
přihlásit se je rovněž možno: 
 

- telefonicky či faxem:      274 811 311 
- na e-mailové adrese:     institutpp@volny.cz 
 

2. Úhrada ceny a doklad o zaplacení 
 

    Účastnický poplatek uhraďte laskavě na účet 
Institutu profesní přípravy u Komerční banky 
Praha 1, číslo účtu 
 
 

19-5384170297/0100, 
 
- variabilní symbol (číslo semináře) …………. 2152 
  - konstantní symbol   …………………...…….. 0308 
 

- IČ ...................... 18667902; nejsme plátci DPH  
  
   
Přijetí přihlášek zpětně nepotvrzujeme, účastníky 
informujeme   pouze   při   eventuální   organizační 
změně. 
  V případě neúčasti účastnický poplatek nevrací-
me; je možno vyslat náhradníka. 
  Účastnický  poplatek  je  možno  uhradit  též  
v hotovosti u prezence. 
  Při  prezenci  obdrží  účastníci  doklad o zapla-
cení účastnického  poplatku  na  základě  předlo- 
ženého potvrzení o platbě. 

Institut profesní přípravy  
 

 ve spolupráci s přednášejícími z Úřadu vlády ČR,  
Kanceláře Grantové agentury ČR,  Technologické agentury ČR,  

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstva zdravotnictví,  Ministerstva průmyslu 

a Ministerstva zemědělství 
 
 

       si Vás dovoluje pozvat 
na odborný seminář 

 

 
 Výdaje na výzkum, vývoj 

a inovace v roce 2017 
a dalším výhledu 

 
 

související aktuální a další informace 
 

- Úřadu vlády (sekce VaVaI)              

- Kanceláře Grantové agentury ČR 
  

- Technologické agentury ČR 
 

- Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy  

 
 

 
aktuální odvětvové informace  

 
Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva 

průmyslu a Ministerstva zemědělství        
 
 
Praha, čtvrtek 8.prosince 2016 
 

Praha 8 – „Bílý dům“ 



PROGRAM SEMINÁŘE 
 

8,30 - 9,30    Prezence účastníků 
 
9,30 - 9,40    Zahájení semináře 
 
9,40 – 10,20 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 
                        v roce 2017 a dalším výhledu 
  
- aktuality Úřadu vlády ČR (sekce VaVaI) nejen o 

financování 

                                     
Přednáší :    Ing. Dagmar Korbelová, CSc.,     
           ředitelka Odboru analýz a koordinace vědy,     
           výzkumu a inovací Úřadu vlády ČR 

 
10,20 – 10,50   Co je nového v Grantové  
                            agentuře ČR   
 

-  nové vedení, rozpočet na rok 2017,výsledky     
   soutěží vyhlášených v roce 2016 
 

-  dílčí a závěrečné zprávy za rok 2016 
 

-  další zajímavosti 
    
Přednáší :   Ing. Lada Knetlová,   ředitelka 
                    Kanceláře Grantové agentury ČR  

 
10,50 – 11,20  Současné a budoucí výzvy  
                           Technologické agentury ČR  

 

-  přehled běžících programů TA ČR 
  

-  připravované programy TA ČR 
  

-  předsednictví TAFTIE  
 

-  další aktuality z TA ČR  
 
 

Přednáší :     Ing. Miroslav Janeček, CSc.,   
                      člen předsednictva Technologické  
                      agentury ČR   

 
11,20  -  11,50  Přestávka 
 

 
 

11,50 - 12,20      Aktuality Ministerstva školství,  
            mládeže a tělovýchovy včetně informace 
                         o programu INTER-EXCELLENCE 

 
Přednáší :   Ing. Jana Říhová,   ředitelka odboru  
               podpory vysokých škol a výzkumu MŠMT 

 
12,20 - 12,50      Nové informace o Informačním                          
                              systému VaVaI 

 
Přednáší :   Ing. Miroslav Rychtařík, vedoucí  
Oddělení informačních systémů Úřadu vlády ČR 

 
 
Odpolední program (rezortní informace) 
 
 

13,00 – cca 13,20      

Aktuální informace Ministerstva zdravotnictví  
 

- informace  k  jednostupňové veřejné soutěži  o    
  účelovou podporu MZ na léta 2017 – 2020 (VES  
  2017) 
- rámcové informace k VES 2018, která bude vyhlá-  
  šena v roce 2017 

- ukončení činnosti Interní grantové agentury MZ  
  v letošním roce 
 

- zhodnocení Koncepce zdravotnického aplikova- 
  ného výzkumu a vývoje do r. 2015 a Rezortního  
  programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravot-  
  nictví III. na léta 2010 - 2015  
- institucionální podpora v rezortu MZ 
 
Přednáší:    PhDr. Mgr. Ivana Kotrbatá, Ph.D. 
                     vedoucí oddělení vědy, výzkumu a  
                     dotací na vzdělávání MZ 

 
 

13,20 – cca 13,40     
 

Aktuální informace Ministerstva průmyslu a 
obchodu 
 

- výsledky hodnocení programů PO1 OPPIK a  
  Aplikace v roce 2016    

- nové výzvy programů MPO v roce 2017 
 
Přednáší:    Ing.Petr Porák,  vedoucí oddělení  
                     Prioritní osy 1 OPPIK MPO 

 
13,40 – cca 14,10 
     

Aktuální informace Ministerstva zemědělství 
 

- představení Koncepce výzkumu, vývoje a inovací  
  Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 2022  
 

- financování zemědělského výzkumu 
 

- nový Program aplikovaného výzkumu Ministerstva  
  zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ – zá-  
  kladní informace o programu 
 

- veřejná soutěž v Programu aplikovaného výzkumu  
  Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025,  
  ZEMĚ – informace o soutěži 
 
Přednášejí:   Ing. Iva Blažková, Ph.D., vedoucí  
                       Oddělení výzkumu MZe  
                       Ing. Jana Slabá, vedoucí Oddělení  
                       NAZV MZe. 

     
Poznámky k programu semináře: 
1) Se zodpovězením dotazů posluchačů počítáme 

v závěru každého předneseného tématu. 
2) Vzhledem  k obsahové a časové náročnosti 

přednášených témat si organizátor  vyhrazuje 
možnost úpravy časového rozvrhu, výjimečně i 
pořadí jednotlivých přednášek, podle reálného 
průběhu semináře. 

3) Organizátor semináře nezajišťuje stravování. 
 

Termín:    čtvrtek, 8. prosince 2016 
pokračování na druhé straně – prosíme obrátit



přihláška na seminář 
„Výdaje na výzkum, vývoj a inovace v roce 2017 a  
 dalším výhledu“   
 
                         Praha, čtvrtek 8.prosince 2016 
 
jména účastníků  _______________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 
organizace, instituce   ___________________  
 
 

_____________________________________   
 
adresa vč. PSČ ________________________  
 
 

_____________________________________       
 
IČ    _________________________________  
 
DIČ  _________________________________ 
 
telefon, popř.fax ________________________ 
 
e-mail  _______________________________ 
 
účastnický poplatek (1 300,- Kč za 1 účastníka)  
byl uhrazen  
 
z účtu  č.  _____________________________ 
 
kód banky  ____________________________ 
 
 
dne ___________ 
 
 
                       __________________________ 
     razítko a podpis 

přihláška na seminář 
„Výdaje na výzkum, vývoj a inovace v roce 2017 a  
 dalším výhledu“   
 
                         Praha, čtvrtek 8.prosince 2016 
  
jména účastníků ________________________ 
  

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 
organizace, instituce   ___________________  
 
 

_____________________________________   
 
adresa vč. PSČ ________________________  
 
 

_____________________________________       
 
IČ     _________________________________  
 
DIČ  _________________________________ 
 
telefon, popř.fax ________________________ 
 
e-mail  _______________________________ 
 
účastnický poplatek (1 300,- Kč za 1 účastníka)  
byl uhrazen  
 
z účtu  č.  _____________________________ 
 
kód banky  ____________________________ 
 
 
dne ___________ 
 
 
                       __________________________ 
     razítko a podpis 

přihláška na seminář 
„Výdaje na výzkum, vývoj a inovace v roce 2017 a  
 dalším výhledu“   
 
                         Praha, čtvrtek 8.prosince 2016 
 
jména účastníků  _______________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 
organizace, instituce   ___________________  
 
 

_____________________________________   
 
adresa vč. PSČ ________________________  
 
 

_____________________________________       
 
IČ     _________________________________  
 
DIČ  _________________________________ 
 
telefon, popř.fax ________________________ 
 
e-mail  _______________________________ 
 
účastnický poplatek (1 300,- Kč za 1 účastníka)  
byl uhrazen  
 
z účtu  č.  _____________________________ 
 
kód banky  ____________________________ 
 
 
dne ___________ 
 
 
                       __________________________ 
     razítko a podpis 
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