Vážené dámy, vážení pánové,
rádi Vás zveme na již tradiční setkání Technologické agentury ČR s technologickými platformami, které bude
tentokrát z oblasti dopravy. Na půdě Technologické agentury budou přivítáni zástupci Technologické platformy
silniční doprava, Technologické platformy vozidla pro udržitelnou mobilitu, Technologické platformy
interoperabilita železniční infrastruktury, Asociace podniků českého železničního průmyslu a Ministerstva
dopravy.
Setkání se bude konat dne 15. 4. 2013 v 13:00 hod. v sídle TA ČR, Evropská 2589/33c, Praha 6.
První část setkání, která bude přístupná veřejnosti, bude zaměřena na představení projektů podpořených
z programu Centra kompetence vztahujících se k oblasti silniční dopravy. Prezentace projektů spojená s diskusí
by neměla být delší než 2 hodiny (30 min /1 projekt). Jednalo by se o následující projekty:
Centrum pro rozvoj dopravních systémů - Ing. Martin Hájek,
Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola báňská
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Ing. Jiří Vávra, Ph.D.,
ČVUT Praha - Fakulta strojní
Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) - prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.,
ČVUT Praha - Fakulta stavební
Centrum kompetence drážních vozidel - doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc.,
Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní
V druhé neveřejné části setkání, které bude mít formu kulatého stolu, budou zástupci TA ČR se zástupci
zúčastněných platforem projednávat zejména systémové otázky problematiky výzkumu, vývoje a inovací v ČR.
Za TA ČR se setkání zúčastní:
Ing. Rut Bízková – předsedkyně TA ČR
Ing. Miroslav Janeček, CSc. – místopředseda TA ČR
Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo – člen předsednictva TA ČR
RNDr. Martin Bunček, Ph.D. – člen předsednictva TA ČR
Ing. Pavel Komárek, CSc. – člen předsednictva TA ČR
Za jednotlivé platformy se setkání zúčastní:
Ing. Josef Mikulík, CSc. – předseda správní rady Technologické platformy silniční doprava
Ing. Václav Fencl, CSc. – jednatel Technologické platformy silniční doprava
Ing. Vladimir Volák – vedoucí Technologické platformy vozidla pro udržitelnou mobilitu
Ing. Bohuslav Dohnal – výkonný ředitel Technologické platformy interoperabilita železniční infrastruktury
Marie Vopálenská – generální ředitelka Asociace podniků českého železničního průmyslu
Ing. Luděk Sosna – ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy
Ing. Olga Krištofíková – Ministerstvo dopravy
Těšíme se na setkání s Vámi.
S pozdravem
Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

Svůj zájem o účast, prosím, potvrďte do 10. 4. 2013 na kopecky@tacr.cz
Leoš Kopecký
komunikace, propagace, Technologická agentura ČR, telefon: +420 606613938
e-mail: kopecky@tacr.cz

