
 

  

Enterprise Europe Network  

v Technologickém centru AV ČR a v Centru pro regionální rozvoj České republiky  

Vás zvou na seminář 

ECSEL – finanční podpora pro projekty v oblasti výzkumu a vývoje 

Společná technologická iniciativa ECSEL (Electronic Components & Systems for European Leadership) je 

implementována jako integrální součást rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 

(2014 - 2020), a to prostřednictvím stejnojmenného společného podniku sídlícího v Bruselu. 

Účastníci semináře se dozvědí, jak se zúčastnit výzev společného podniku ECSEL, který funguje od roku 

2014. ECSEL podporuje projekty se zaměřením na mobilitu, zdraví, energetiku, bezpečnost IT systémů, 

digitalizaci průmyslu, konektivitu a interoperabilitu či 5G, systémy a komponenty či procesní technologie, 

zařízení a materiály v elektrotechnice. Výzvy ECSEL jsou určeny pro inovativní MSP, ale i velké firmy a 

výzkumné a technologické organizace, které potřebují financovat komercializaci svých inovací. Seminář má 

za cíl účastníky seznámit s tím, jak mohou podporu z ECSEL získat a na konkrétním případě ukázat, že tato 

podpora má smysl a je dosažitelná.  

Datum:   17. 12. 2019 

Místo konání: Praha 6, Ve Struhách 27, budova Technologického centra AV ČR 

Předběžný program: 

  9.30 – 10.00 Registrace účastníků 

10.00 – 10.10  Úvod a přivítání 

Petr Hladík, koordinátor sítě Enterprise Europe Network v ČR, Technologické 

centrum AV ČR 

10.10 – 10.30  Evropské programy a možnosti jejich využití  

Zdeněk Čech, zástupce vedoucí a ekonomický poradce, Zastoupení Evropské komise 

v České republice 

10.30 – 11.00  ECSEL - představení programu 

   Michal Vávra, Odbor výzkumu a vývoje, MŠMT 

11.00 – 11.30  Zkušenost s výzvami ECSEL, příklad z praxe 

Tomáš Trpišovský, Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. 

11.30 – 11.45   Otázky a odpovědi 

11.45 – 12.00  Závěr 

Účast na semináři je zdarma. Registrujte se prosím zde nebo na níže uvedeném kontaktu. 

Služby Enterprise Europe Network jsou financované z programů Evropské unie COSME grantovou smlouvou číslo 

831241 a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFIqNCS1-QGylXTfUE9PnBX12juRrtSwazal2YZdYYtCYn5g/viewform?usp=pp_url
mailto:uranchimeg.natsagdorj@crr.cz
http://www.crr.cz/
http://www.een.cz/

