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Pondělí 7. 10. 2019 
 

11.00 – 11.45 

Slavnostní otevření České národní expozice Czech Republic: The Country For The Future 
předseda vlády ČR Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, 

generální ředitel Veletrhy Brno Jiří Kuliš 

 

12.00 – 14.00 

Jak dostat český výzkum a vývoj do zahraničí? 
Technologická agentura ČR, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Svaz průmyslu a dopravy České republiky 

Podpora exportu VaV – prezentace projektu 

 

 

Úterý 8. 10. 2019 
 

9.00 – 10.00 

Kdo uspěl ve 4. ročníku soutěže projektů opakovaného využití surovin? 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Přeměna odpadů na zdroje 

 

9.30 – 11.00 

Jak přeměnit odpady ve zdroje? 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Workshop s příklady dobré praxe cirkulární ekonomiky v průmyslu 

 

12.30 – 13.30 

Jak stát podpoří rozvoj umělé inteligence v Česku? 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Debata o A.I. 

 

14.00 – 16.00 

Jaké jsou světové trendy v moderní energetice? 

Česká exportní banka, Svaz moderní energetiky, CzechTrade 

Odborný seminář na téma dekarbonizace ekonomiky, exportní příležitosti a financování aktivit v zahraničí.  
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Středa 9. 10. 2019 
 

9.30 – 17.00 

Jak exportovat do 20 zemí světa? 
CzechTrade 

Meeting Point CzechTrade, koná se u stolků po obvodu expozice – pouze pro registrované 

 

9.30 – 10.30 

Jak se Česká republika stane jedním z evropských inovačních lídrů? 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Prezentace Inovační strategie ČR 2019-2030 

 

10.30 – 12.30 

Jaké možnosti mají čeští exportéři v rámci průmyslového klastru v Indii? 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

Czech Industrial Cluster v indickém Bangalore – představení projektu 

 

12.30-13.30 

Jak lze blockchainové technologie využít v podnikání? 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Blokchain (nejen) v průmyslu 

 

14.00 – 15.30 

Jak podporujeme investice u nás a jak naši sousedé? 
CzechInvest 

Panelová diskuse představitelů investičních agentur V4 

 

15.45 – 18.00 

Jak se mohou české průmyslové firmy zapojit do obranných projektů EU a NATO? 
Ministerstvo obrany 

Aktuální vývoj v EDF a stav výzev EDIDP 2020 
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Čtvrtek 10. 10. 2019 
 

9.15 – 12.30 

Jak snížit svou uhlíkovou stopu? 
CzechTrade 

Udržitelný design, inovativní materiály a jejich použití v souladu s principy cirkulární ekonomiky 

 

13.00 – 15.30 

Jak evropské dotace mohou pomoci automatizovat a inovovat výrobu? 

Agentura pro podnikání a inovace 

Průmysl 4.0 a Inovace v OP PIK 

 

 

 


