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VELETRH VĚDA VÝZKUM INOVACE 
28. 2. – 2. 3. 2017, pavilon B, brněnské výstaviště 

www.vvvi.cz  
 

Prezentujte své výsledky v oblasti firemního výzkumu, vývoje a inovací mezi úspěšnými a 
získejte nové kontrakty! 

 

Veletrh Věda Výzkum Inovace www.vvvi.cz je: 
 jedinečnou platformou propojující inovativní technologické firmy s univerzitami a výzkumnými 

organizacemi s jednoznačným zaměřením na rozvoj aplikovaného a smluvního výzkumu, 

 unikátní možností pro inovativní a technologické firmy prezentovat na jednom místě společně s 

akademickou sférou výsledky svých výzkumně, vývojových projektů, 
 jedinečnou příležitostí pro navázání nových kontaktů, ze kterých mohou vzniknout velmi zajímavé 

výzkumně – vývojové kontrakty. 

 
Záštitu nad veletrhem již převzali místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek, 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad průmyslového 

vlastnictví, rektor Vysokého učení technického v Brně prof. Petr Štěpánek či Jihomoravský kraj.  
 

VYSTAVOVATELÉ 
Pro firmy, které se stanou vystavovateli na veletrhu, se otevírá velký prostor na navazování 
nových výzkumně – vývojových a obchodních partnerství pro spolupráci na budoucích 

výzkumně - vývojových kontraktech, což je oblast, která je velmi podporována též z evropských 
dotačních projektů! Veletrh Věda Výzkum Inovace též skýtá značný potenciál pro mezinárodní 

spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací.  
Podrobné informace naleznete zde: http://www.vvvi.cz/vystavovatele.html.  

Kontaktní osoba pro vystavovatele: Roman Bečka, becka@vvvi.cz, + 420 603 878 878.  

 

NÁVŠTĚVNÍCI 
Veletrh Věda Výzkum Inovace je velmi zajímavou platformou pro zaměstnance firem s výzkumnými 
projekty, pro výzkumníky z akademické sféry, pro pedagogy a studenty středních a vysokých škol za 

účelem představení přínosu uplatnitelnosti lidí znalých technických a přírodních věd na trhu práce.  

Podrobné informace pro návštěvníky naleznete zde: http://www.vvvi.cz/navstevnici.html.  
 

Úvodní den veletrhu (úterý 28. 2. 2017) je určen pro vystavovatele, partnery vystavovatelů a 
významné hosty a osobnosti. Široké odborné veřejnosti se veletrh otevře ve středu 1. 3. 2017. Na 

každý veletržní den jsou v rámci odborného doprovodného programu připravovány velmi zajímavé 

konference a semináře. 
  

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM 
 úterý 28. 2. 2017 od 10:00 – konference „Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017 – 2020“ 

 úterý 28. 2. 2017 od 13:30 – konference „Vzdělávání v 21. století“ 

 středa 1. 3. 2017 od 10:00 – konference „Spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou“ 

 středa 1. 3. 2017 od 14:00 – konference „Startup – cesta k úspěchu“ 

 čtvrtek 2. 3. 2017 od 10:00 – konference „Smart Region – Smart City“ 

 čtvrtek 2. 3. 2017 od 14:00 – seminář „Dotační příležitosti pro výzkum, vývoj a inovace ve 

firmách a výzkumných organizacích“ 

Kontaktní osoba pro doprovodný program: Ing. Vít Čermák, cermak@khkjm.cz, +420 721 458 140.  

 
Zúčastněte se této jedinečné příležitosti a získejte nové znalosti a výzkumně – vývojové partnery. Díky 

tomu do budoucna budete mít možnost zrealizovat velmi zajímavé projekty. Výzkum vývoj a inovace 
je oblasti s obrovským potenciálem do budoucna a s velkou finanční veřejnou podporou!  

 

Těšíme se s Vámi na setkání na veletrhu.  
 

Tým veletrhu 
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