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„EKOinovační fórum – udržitelné technologie pro budoucnost“ si klade za cíl 
akcelerovat nástup moderních řešení do každodenního života. V atraktivních 
prostorách Zámku Křtiny se setkají zástupci mezinárodních i národních institucí, 
akademické a výzkumné sféry a zástupci inovativních firem všech velikostí.

30. 11. 2017 – první den EKOinovačního fóra

•	 NAĎA	KONÍČKOVÁ, zástupkyně ředitele Technologického centra AV ČR 
(Zhodnocení účasti České republiky v programu Horizont 2020)

•	 KAREL	KOUŘIL, odborný konzultant BIC Brno  
(Česká věda do světa – zkušenosti českých firem v programu Horizont 2020)

•	 PETRA	COLANTONIO, ředitelka FENIX TNT s.r.o. (Když se chce, tak to jde – tipy 
a triky úspěšného žadatele v programu Horizont 2020)

•	 ALEŠ	ČERNÍN, výkonný ředitel, ASIO, spol. s r.o.  
(Přes mezinárodní spolupráci v oblasti VaV k úspěšnému rozvoji firmy)

•	 VÁCLAV	TROJAN, ředitel Centra transferu technologií Mendelovy univerzity v Brně 
(Zkušenosti univerzity s čerpáním mezinárodních grantů – význam mezinárodní 
spolupráce pro univerzitní výzkum)

•	 MARTIN	GREGOR a JAN	PŘENOSIL, autoři projektu, MSR Engines s.r.o.  
(Jsou i další možnosti – počátky projektu “JetSurf” v programu EUREKA)

2. BLOK

Inovace 
s mezinárodním 
rozměrem 

// 13:00 ― 15:00

Účastníkům nabídneme zajímavou diskusi nad současnými a budoucími trendy v této 
oblasti a představíme moderní udržitelné technologie, které mohou zajistit zemím 
Evropské unie konkurenceschopnost v globálním měřítku.
 
Program však nezůstane pouze u debaty o vizích. Cílem EKOinovačního fóra je také 
upozornit na zajímavé mezinárodní projekty, které přináší řešení z oblasti moderní 
energetiky (využití obnovitelných zdrojů a akumulace energie), dopravy (elektromo-
bilita, nejen automobilová) či cirkulární ekonomiky (materiálové a energetické vyu-
žívání odpadů a odpadních vod). Představení zajímavých startupových společností 
a studentských projektů pak nabídne udržitelná řešení pro 21. století.

Program

•	 VOJTĚCH	ADAM, prorektor pro vědu a výzkum, Mendelova univerzita  
(úvodní proslov)

•	 JAN	KŘÍŽ, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných 
nástrojů, MŽP (role ekoinovací v politice Ministerstva životního prostředí)

•	 PETR	LYSÝ, ředitel Odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů, MPO ČR 
(Národní inovační fond jako podpora mladých podnikatelů a startupů)

•	 JAROSLAV	KACER, náměstek primátora statutárního města Brna  
(Energeticky šetrné, soběstačné a cirkulární město - vize Brno 2050)

•	 PATRIK	REICHL, ředitel regionální kanceláře CzechInvest v JMK 
(CzechAccelerator - akcelerační program pro nadějné startupy)

1. BLOK

Impulsy pro inovace
jak můžeme nastartovat nízkouhlíková 
řešení a udržitelnou ekonomiku
// 10:00 ― 12:00
// registrace účastníků od 9:00



•	 SOŇA	JONÁŠOVÁ, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky (Cirkulární ekonomika: 
příležitost pro udržitelný rozvoj soběstačnosti měst, obcí i podniků)

•	 JAROSLAV	KEPKA, vedoucí samostatného oddělení politiky a strategií ŽP, MŽP 
(Ekoinovace jako nástroj pro implementaci principů cirkulární ekonomiky do praxe)

•	 PETR	NOVOTNÝ, projektový manažer Renards, s.r.o. (Potenciál uzavřených 
materiálových toků biologicky rozložitelných odpadů na úrovni města)

•	 KAREL	PLOTĚNÝ, jednatel ASIO, spol. s. r. o. (Ekoinovace ve vodním managementu)

•	 MILAN	MORAVEC, generální ředitel SWECO HYDROPROJEKT a. s.  
(Čistírenské kaly zdrojem: perspektiva využití v souladu s cirkulární ekonomikou)

•	 LENKA	MYNÁŘOVÁ, CMO a členka představenstva, NAFIGATE Corporation, a. s. 
(Revoluční česká biotechnologie: použité fritovací oleje přeměňuje na biopolymery 
PHA, které jako jediné skutečně degradují v půdě, na vzduchu i v mořích)

•	 JAKUB	RAČEK, AdMaS Research Centre, RG EGAR – Municipal Water Management 
(České ekoinovace odpadového a vodního hospodářství, které umožňují uzavřít 

cyklus živin a nutrientů na lokální úrovni)

•	 AQUAQUBE:	TEREZA	DŘÍMALOVÁ, CEO, Česká republika  
(Jak snížit vliv chemických látek a zvýšit kvalitu svého života?)

•	 ECOCAPSULE:	TOMÁŠ	ŽÁČEK, design director a founder, Slovensko  
(Ecocapsule – udržitelná alternativa bydlení budoucnosti)

•	 PHYSEE:	BENJAMIN	WILCOCKSON, design inženýr, Nizozemsko  
(Okna, která mohou vyrobit elektřinu – Jak mohou inteligentní technologie přispět 
k udržitelnému rozvoji)

•	 ROTOBY:	ROBERTO	VENTURA, CEO, Polsko  
(Rotoby – Inovativní řešení lopatek větrných turbín)

•	 EASYMILE: BENEDIKT	SPERLING	ZIKESCH, Area Sales Manager, Francie  
(Elektrické minibusy bez řidiče – budoucnost pro městskou dopravu)

•	 SOŇA	JONÁŠOVÁ,	MARTIN	SEDLÁK,	LUKÁŠ	BAŠTA: Zajímej.se – Obnovitelně.cz 
portály o novinkách ze světa udržitelných technologií – jak inspirovat a přitom nenudit 
(30 minut)

3. BLOK

EKOinovace a startupy
Šance pro nízkouhlíkovou budoucnost
// 15:30 ― 18:30

4. BLOK

Matchmaking event
// 19:30 ― 22:00

2. BLOK

Odpad zdrojem 
Panelová debata
// 13:00 ― 15:00

30. 11. 2017 – první den EKOinovačního fóra



PANELOVÁ DEBATA

Inovace v oblasti 
nízkouhlíkových 
technologií pro příští 
desetiletí
// 9:30 ― 12:00

KULATÝ STŮL

Dobrá praxe 
v transferu technologií 
v mezinárodním měřítku

// 9:30 ― 12:00

1. 12. 2017 – druhý den EKOinovačního fóra

Panelová debata o příležitostech, výzvách a opatřeních pro podporu vývoje nových 
řešení v oblasti moderní energetiky a na podporu vzniku startup firem, které mohou 
sehrát klíčovou roli v oblasti nízkouhlíkových technologiích. 

	• LUDĚK	NIEDERMAYER, EPP, europoslanec, místopředseda Hospodářského 
a měnového výboru EP (EU jako leader v nízkouhlíkových technologiích)

	• ROBERT	PLAGA, náměstek po řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, 
MŠMT (Spolupráce univerzit s průmyslem – transfer technologií a využití 
evropských fondů) (tbc.)

	• JAN	ŠÍCHA, ředitel útvaru inovace, ČEZ,  a. s.  
(Podpora inovací v prostředí korporace, klíč k efektivní spolupráci s partnery) 

	• JIŘÍ	HLAVENKA, kiwi.com, (Příležitosti investic do nízkouhlíkových technologií)

	• JIŘÍ	VRÁNA, VŠCHT Praha (Prezentace projektů z praxe: Redoxní průtočné baterie 
pro stacionární ukládání energie)

	• ALENA	HOSNEDLOVÁ, Sales & Marketing, Nano Energies a. s.  
(Digital Energy Services, nová společnost ze skupiny Nano Energies,  působí jako 
agregátor flexibility, který propojuje akumulaci, flexibilní výrobu a spotřebu elektřiny 
pro účely finančního zhodnocení)

Klíčem k ekonomickému úspěchu v dnešní době moderních technologií je zlepšení 
spolupráce firem a výzkumných organizací zejména v oblasti aplikovaného a smluvního 
výzkumu. Jen tak bude do budoucna možné držet tempo v rámci globální konkurence.

•	 VÁCLAV	TROJAN, ředitel Centra transferu technologií Mendelovy univerzity 
v Brně (Příklady dobré praxe transferu technologií na MENDELU)

•	 EVA	JANOUŠKOVCOVÁ, ředitelka Centra pro transfer technologií MU 
(Prioritní oblasti transferu technologií na Masarykově Univerzitě)

•	 RŮŽENA	ŠTEMBERKOVÁ, vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (Novinky v oblasti transferu technologií na JČU)

•	 PETR	KUBEČKA, vedoucí Oddělení transferu technologií Vědeckotechnického 
parku Univerzity Palackého v Olomouci (Úspěchy v oblasti transferu technologií 
na UPOL)



Brno ▶ Křtiny přibližně 25 minut jízdy autem

Organizační pokyny 

Na akci “EKOinovační fórum – udržitelné technologie 
pro budoucnost” byla poskytnuta účelová podpora 
z prostředků Evropské unie, proto je pro registrované 
účastníky ZDARMA. Během celého dvoudenního 
programu je zajištěno občerstvení. Účastníci si hradí 
pouze dopravu. V případě, že se chtějí zúčastnit obou 
dnů, pak také ubytování. 

Prosíme Vás o potvrzení účasti přes 
nejpozději do 24. listopadu 2017. Počet míst  
je však omezen, proto s registrací neváhejte.

CERMAK@BICBRNO.CZ

+420 721 458 140

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

V případě potřeby upřesnění 
programu nebo dalších dotazů 
nás můžete kontaktovat na:

Pozvánka platí pouze pro přímé 
adresáty, kteří byli osloveni organizátory 
EKOinovačního fóra.
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