V Praze dne 20.4.2016

Blíží se Týden inovací 2016: nejvě
tší událost roku
zamě
ř
ená na inovace, moderní technologie, umě
lou
inteligenci a koncept chytrých mě
st
Týden inovací se uskuteč
ní ve dnech 23. – 29. kvě
tna 2016 s cílem
seznámit firmy, mě
sta a také širší veř
ejnosti s nejnově
jšími
svě
tovými trendy na poli inovací a moderních technologií,
propagovat č
eské inovace a př
edstavit možnosti jejich využití
v bě
žném životě
.
Bě
hem celého Týdne inovací se uskuteč
ní více než 30 událostí po celé
Č
eské republice a vrcholem Týdne inovací se stane dvoudenní událost
“Inovace na vlnách” v pražské Cargo Gallery
, jejíž souč
ástí bude jak
odborná konference na téma inovace, moderní technologie a koncept
chytrých mě
st, tak první pražský Nanoden. 
„Návště
vníci si budou moct
nechat bezbolestněvyhladit vrásky pomocí nového nanoproduktu od firmy
Nafigate a prohlédnout si auto celkověošetř
ené nanotechnologiemi,” 
láká
k návště
vě sobotního Nanodne Jiř
í Ků
s, př
edseda Asociace
nanotechnologického prů
myslu Č
R. Mezi dalšími událostmi lze najít
např
. FuckUp Night Prague Vol. VIII – Innovations Special, jedineč
ný
več
er zamě
ř
ený na slepé ulič
ky všech vynálezců
, inovátorůa Cimrmanů
,
př
ednášku IMECS organizovanou VŠE v Praze s ř
eč
níky z Ně
mecka,
Velké Británie, Finska, Švýcarska č
i Belgie, Asia Innovation
Forum konané v prostorách pražského Impact Hubu č
i seminář
zamě
ř
ený na téma patentůa ochrany duševního vlastnictví.

Páteč
ní konference př
edstaví souč
asné trendy v oblasti inovací
a
moderních technologií, př
íklady jejich využití v bě
žném životě
a
zajímavé projekty a koncepty chytrých mě
st, které již fungují v Č
R nebo
zahranič
í. Již brzy budou odtajně
na jména zahranič
ních ř
eč
níků
,
zč
eských osobností se návště
vníci mohou tě
šit na osobnosti jako 
Jiř
í
Ků
s, Karel Janeč
ek, Liliana Berezkinová, Juraj Atlas, Tomáš
Studeník, Jan Vraný, Filip Doušek č
i Jan John
. Poč
et míst je omezen,
vstup na konferenci je možné zakoupit 
zde
,
až do konce dubna navíc se
slevou 20%.
Týden inovací se koná pod záštitou 
Pavla Bě
lobrádka
, místopř
edsedy
vlády pro vě
du, výzkum a inovace, 
Adriany Krnáč
ové
, primátorky
hlavního mě
sta Prahy a 
Velvyslanectví USA
. Událost podpoř
ila také
ř
ada partnerů a osobností mezi jinými Zastoupení Evropské komise
v Praze, Asociace malých a stř
edních podnikůa živnostníkůČ
R, Svaz
prů
myslu a dopravy Č
R, Úř
ad pro prů
myslové vlastnictví, Czech China
Entrepreneurs Forum, Č
esko-ně
mecká obchodní a prů
myslová komora,
Velvyslanectví Nizozemského království č
i CEO Google Czech Republic
and Slovakia Tať
ána le Moigne, která se stala patronkou Týdne inovací:
„Č
eši jsou národem kutilů
, vynálezců
, inženýrů
, ř
emeslníků
. Př
išel č
as to
trochu prodat do svě
ta. Díky internetu to nikdy dř
íve nebylo snazší. Pojď
me
už koneč
něsbírat olympijské medaile nejen za sport, ale i za inovace! Jsem
ráda, že č
eský Google je u toho a držím palce všem, které baví posouvat svě
t
kupř
edu.“
Organizátorem Týdne inovací 2016 je 
European Leadership &
Academic Institute (ELAI),který se zamě
ř
uje na vzdě
lávací aktivity,
podporuje rozvoj startupůa organizuje č
eský Global Entrepreneurship
Week, neboli Týden podnikání, který je nejvě
tší celosvě
tovou událostí

na podporu podnikání. „Svě
t se č
ím dál více zrychluje a kdo nenaskoč
í na
vlak nových inovací již nyní, velmi tě
žko bude náskok jiných dohánět. Týden
inovací realizujeme proto, aby Č
eské republice neujel vlak a nauč
ila se
inovavat do takové míry, že se stane inspirací pro ostatní země
.“ 
uvádí
Lukáš Sedláč
ek, výkonný ř
editel ELAI, k organizaci prvního roč
níku
Týdne inovací.
Více informací o Týdnu inovací lze nalézt na webových stránkách
http://www.tydeninovaci2016.cz
.

Pro více informací pište na
press@elai.cz


