Nabídka zaměstnavatelům ve Zlínském kraji
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje Vás zve ve spolupráci s odborem školství
Zlínského kraje a Veletrhem Věda Výzkum Inovace 2017 (VVVI 2017) na

„Setkání škol a zaměstnavatelů ze Zlínského kraje“.
Na tuto akci je připravována mise ředitelů a vybraných studentů středních škol ze
Zlínského kraje.
• Studenti ukáží, čím se zabývají v rámci svého studia.
• Zaměstnavatelé představí možnosti pracovního uplatnění.
• Vysoké školy představí možnosti dalšího studia.
• Společně pak mohou diskutovat o připravenosti studentů pro budoucí uplatnění
v pracovním procesu a o možnostech vzájemné spolupráce.
Toto setkání se uskuteční v rámci Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2017,
dne 02.03.2017 od 10:00 hod.
Vystavovatelé mají ještě stále možnost se na VVVI 2017 přihlásit. Pro členy HK ČR platí
na tuto akci speciální nabídka.
Pozvánka pro vystavovatele zde.
Pro více informací můžete kontaktovat přímo zástupce pořadatele veletrhu.
www.vvvi.cz / info@vvvi.cz / tel.: 603 878 878

Úvodní den veletrhu, úterý 28. 2. 2017, je určen pro vystavovatele, partnery vystavovatelů
a významné hosty a osobnosti. Veřejnosti bude veletrh otevřen ve středu a ve čtvrtek 1. a
2. 3. 2017. Na každý veletržní den je připraven bohatý doprovodný program, v němž
vystoupí významné osobnosti.
V rámci workgroupových míst jednotlivých sekcí (výzkumníci, aplikační firmy, mladá věda a
podpora VaVaI) budou probíhat zajímavé semináře, kulaté stoly, samostatné přednášky.
V neposlední řadě bude při VVVI 2017 probíhat také „Konference Věda Výzkum
Inovace 2017“, jejímž výstupem bude sborník s přiděleným ISBN číslem.
HLAVNÍ 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“
Prezentujte své výsledky v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací a získejte nové
kontrakty!
Veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI) www.vvvi.cz je:
− jedinečnou novou platformou pro propojení vědecko – výzkumné a podnikatelské sféry,
− výjimečnou příležitostí pro výzkumníky fyzicky představit výsledky své práce přímo
potenciálním uživatelům, komercionalizovat výsledky výzkumu a vývoje,
− příležitost pro odborníky setkávat se napříč vědními obory, veletrh není oborově
omezen,
− místem prezentace inovativních řešení a způsobů uplatnění výsledků výzkumu a vývoje,
− příležitost pro všechny, jejichž posláním je podpora a zajišťování znalostního transferu,
− prostor pro všechny ostatní, jejichž činnost se dotýká vědy, výzkumu a inovací.
Záštitu nad VVVI 2017 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 a hejtman Jihomoravského kraje.

