5. Na závěr nezapomeňte ukázat snímek
s celým příběhem. Jednak tím celou
přednášku šikovně shrnete a zbude
vám i efektní způsob, jak si publikum
může vaše veledílo odfotit.
/// Na forbes.cz publikoval Ondřej Krátký,
spoluzakladatel Liftago

Díky novému projektu AVO - Internacionalizace
platformy AVO, podpořenému z OP PIK
Spolupráce – Technologické platformy bude
možné propagovat a popularizovat aplikovaný
výzkum.

Podpora využívání
moderních informačních
technologií v malých
a středních podnicích
Asociace výzkumných organizací (AVO) dlouhodobě
podporuje transfer technologií, inovace v podnikatelském
sektoru a také zapojování do mezinárodních projektů. AVO
spolupracuje s Katedrou energetiky, Fakultou strojní VŠB
– Technické univerzity Ostrava na řešení mezinárodního
projektu SKILLS+, který je řešen v rámci programu
INTERREG EUROPE. Projekt byl podpořen v 1. výzvě a byl
zahájen v dubnu minulého roku.
Projekt SKILLS + je zaměřen na podporu využívání
moderních informačních a komunikačních technologií
malými a středními podniky. VŠB-TU Ostrava se v projektu
zaměřuje především na oblast využití ICT pro podporu

aplikace výsledků výzkumu a vývoje v MSP a podporu
spolupráce podnikatelských subjektů a výzkumných
organizací. Právě proto je role AVO důležitá. Jedním
z výstupu projektu je Akční plán, ke kterému koordinátorka
projektu za VŠB-TU Ostrava prof. Dagmar Juchelková, Ph.D.
uvádí: „Chceme pomoci našim průmyslovým partnerům
a dalším podnikům získat podporu z fondů OP PIK pro
projekty transferu technologií a ICT, jedná se o jednu
z aktivit projektu.“ K tomu dodává místopředseda AVO,
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. „ICT mohou usnadnit řízení firem
či realizaci projektů, zejména pokud je v nich zapojeno
více organizací. Já sám sice nemohu jít příkladem, třeba na
cloudu jsem začátečník (úsměv). Nicméně doufám, že se
v projektu právě něco v oblasti IT přiučím.“
Konkurence v tomto programu je opravdu vysoká,
z 261 projektů získalo v první výzvě podporu pouze
necelých 25% projektů. Pouze dvěma českým univerzitám
se podařilo do první výzvy programu zapojit, vedle VŠB
také ČVUT v Praze.
/// Marie Kubáňková, Ph.D.
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Výhody ICT

Přístupnost dat
odkudkoli

Snazší organizace
dokumentů

efektivní navázání
vztahu se
zákazníkem

Ekonomická forma
propagace
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