
 

 

  

FFOOCCUUSSEEDD  OONN  IINNNNOOVVAATTIIOONN  

 

Společnosti ECONTINUITY; INTEGRA CONSULTING SERVICES; CENIA, česká informační 

agentura životního prostředí; Technologické centrum Akademie věd; CEMC – České 

ekologické manažerské centrum a CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 

pořádají: 

 

Seminář zaměřený na představení možností podpory inovací, 

inovativních a výzkumných projektů 

 

Účast přijali: 

Astrid Geiger, ředitelka sektoru Eko-inovací Výkonné agentury pro 

konkurenceschopnost a inovace (EACI), Evropská komise 

Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph. D., ředitel odboru ekonomických nástrojů, Ministerstvo 

životního prostředí 

 

Datum:  3.července 2008 

Místo:  Technologické centrum AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6 – Suchdol 

Čas:  9:00 – 17:00 hodin 

Přednášející:  Astrid Geiger, Executive Agency for Competitiveness and Innovation 

(EACI) 

 Miroslav Hájek, Ministerstvo životního prostředí 

 Jan Prášek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

Radek Banýr, ECONTINUITY   

 Michal Musil, Integra Consulting Services 

 Lenka Kabelová, Michal Pacvoň, Zdeňka Šustáková, Technologické 

centrum AV ČR
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8:45 – 9:15  Registrace účastníků 

9:15 – 9:30 Úvodní slovo, Miroslav Hájek, Ministerstvo životního prostředí 

9:30 – 9:45 Role CENIA v oblasti podpory eko-inovací, Jan Prášek, CENIA, česká 
informační agentura životního prostředí 

9:45 – 10:30 Eco-Innovation: Podporované aktivity, Astrid Geiger, EACI 

10:45 – 11:30 Eco-Innovation: Specifika žádosti o podporu, Astrid Geiger, EACI 

11:45 – 12:30 Projektový záměr programu na podporu eko-inovací v ČR, Michal Musil, 
Integra Consulting Services 

12:30 – 13:30  Oběd 

13:30 – 14:15 Možnosti podpory pro inovativní projekty v ČR, Radek Banýr, 
ECONTINUITY 

14:30 – 15:30 Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj: Přehled možností podpory, 
Lenka Kabelová, Michal Pacvoň, Technologické centrum Akademie věd ČR 

15:45 – 16:30 Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj: oblast Životní prostředí, 
Zdeňka Šustáková, Technologické centrum Akademie věd ČR 

16:30 – 17:00 Neformální diskuze a networking  

 

Na konci každé prezentace je plánován 15 minutový prostor pro otázky a diskuzi.    

V průběhu celého dne je možné sjednat si individuální konzultace s přednášejícími.   

Tlumočení z angličtiny do češtiny je zajištěno po celou dobu trvání Info dne.      

Účast je po provedení registrace bezplatná, náklady jsou hrazeny z prostředků partnerů Info 
dne.  

 

 

Registrujte se, prosím, na: http://geform.tc.cz/geform/form.aspx?name=ecoinnovation  

Plánek s vyznačeným místem konání: www.tc.cz/mapa 

Další informace jsou k dispozici: http://www.econtinuity.cz/?q=node/159   
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RÁMCOVÝ PROGRAM KONKURENCESCHOPNOST A INOVACE: ECO-INNOVATION 

Program Eco-Innovation je zaměřen na podporu k životnímu prostředí šetrných inovativních 
řešení, výrobků, služeb a procesů. Podpořit je možné proces plného uvedení na trh již 
vyvinutých produktů. Program Eco-Innovation je zaměřen na odstranění bariér trhu, resp. na 
umožnění dosažení odpovídajícího tržního podílu inovativních, k životnímu prostředí 
šetrných produktů. Podporovány jsou projekty z oblastí (1) recyklace materiálů, (2) 
stavebnictví a výroby stavebních materiálů, (3) potravinářství a obalů, (4) ekologické přístupy 
v podnikání a systémy řízení.  Výše podpory dosahuje až 60 % způsobilých nákladů. 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ: Prioritní osa INOVACE 

Cílem prioritní osy Inovace je vytvoření vhodných podmínek pro posílení dlouhodobé 
konkurenceschopnosti, podpory udržitelného růstu a vyváženého regionálního rozvoje české 
ekonomiky. Prostřednictvím dotací určených na realizaci vybraných inovačních projektů je 
stimulován růst inovačního potenciálu podnikatelského sektoru. Zvláštní pozornost je 
věnována podpoře ekologicky orientovaných inovací (eko-inovacím). Podporovány jsou 
projekty zaměřené na (1) inovaci produktu, (2) inovaci procesu a (3) na související 
organizační a marketingové inovace. Výše podpory dosahuje až 60 % způsobilých nákladů.  

 

 

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ (7. RP): 
TÉMA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

7. RP (2007 - 2013) je hlavním nástrojem EU podpory výzkumu a rozvoje většiny oblastí 
výzkumu. V 7. RP je téma Životní prostředí začleněno do Specifického programu 
Spolupráce. Aktivity se zaměřují na zvyšování znalostí vazeb mezi podnebím, biosférou, 
ekosystémy a činnostmi člověka a jejich vliv na prostředí a jeho zdroje. Důraz je kladen na 
vývoj nových technologií, nástrojů a služeb pro řešení environmentálních problémů.  
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Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI)  
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation  

Od roku 2008 řídí agentura EACI síť Evropské komise na podporu malých a středních podniků, 
iniciativy pro ekologické inovace, které jsou součástí nového rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace na období 2007-2013, a program Marco Polo. 

ECONTINUITY  www.econtinuity.cz  

ECONTINUITY je česká, mezinárodně expandující společnost specializovaná na consulting                
a business modelování pro oblast průmyslu a služeb. ECONTINUITY poskytuje služby v oblastech  
Stavebnictví a development, Finance, Technologie udržitelné výroby a spotřeby energie, Grantový      
a dotační management a Životní styl.     

Technologické centrum AV ČR  www.tc.cz  

Technologické centrum AV ČR je národním informačním centrem pro evropský výzkum,  zabývá se 
mezinárodním transferem technologií, podporuje vznik a rozvoj high-tech podniků a zpracovává studie 
a projekty zaměřené na  analýzy a trendy výzkumu, technologií a inovací. 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí   www.cenia.cz  

Agentura CENIA se jako příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí zabývá 
soustřeďováním,  interpretací a poskytováním  průřezových informací o životním prostředí. Mezi 
hlavní výstupy patří zpracování každoroční Zprávy o životním prostředí ČR a Statistické ročenky 
životního prostředí ČR. Aktivně tak naplňuje zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí. 

Integra Consulting Services  www.integranet.cz  

Společnost Integra Consulting Services s.r.o. je konzultační společností, poskytující informační, 
organizační a poradenské služby při plánování a realizaci projektů v oblasti ochrany životního 
prostředí a veřejného zdraví a udržitelného rozvoje. 

CEMC – České Ekologické Manažerské Centrum  www.cemc.cz  

CEMC je sdružením českých podniků a podnikatelů. Posláním CEMC je podílet se na snižování 
nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování 
efektivity podnikání. Zasazuje se za reálnou environmentální politiku neohrožující 
konkurenceschopnost průmyslu.  

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU  www.cebre.cz   

CEBRE bylo vytvořeno Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR za podpory Agentury CzechTrade. Hájí zájmy 
českých podnikatelů v EU a dlouhodobě se věnuje problematice komunitárních programů (monitoring 
publikovaných výzev, vyhledání projektového partnera, komunikace s institucemi EU). 


