30. – 31. května 2005, Brno – Hotel Voroněž

Konference pod záštitou a za účasti
vicepremiéra vlády pro ekonomiku Martina Jahna a hejtmana Jihomoravského
kraje Stanislava Juránka
organizovaná
Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest
ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem
na téma

Budování úspěšných regionů prostřednictvím dynamických klastrů
Konference má za cíl zprostředkovat setkání zástupců firem, regionálních samospráv
a organizací, vysokých škol a odborníků z oblasti klastrů z celé Evropy. V rámci
konference budou aktivně diskutovány nejlepší příklady a techniky ekonomického
rozvoje regionů a zvýšení konkurenceschopnosti firem, prostřednictvím rozvoje
klastrů.
Hlavní témata konference:
Význam klastrů pro malé a střední podniky
Jak mohou univerzity výrazně přispět ke zvýšení výkonnosti klastrů
Překonávání bariér při vytváření sítě spolupráce mezi firmami
Využití konceptu klastrů k budování konkurenceschopných regionů
K účasti na konferenci jsou srdečně zváni především zástupci firem, regionálních
samospráv a organizací a vysokých škol, kteří mají zájem sdílet zkušenosti s klastry,
jako nástrojem pro rozvoj regionálních ekonomik.

Svou účast již potvrdili hlavní přednášející ze zahraničí:

Lars Eklund
-- viceprezident TCI (The Competitiveness Institute – organizace zastřešující
klastrové iniciativy ve světě) a ředitel agentury pro inovace Vinnova, Švédsko
Ifor Ffowcs-Williams
-- bývalý prezident TCI a ředitel Cluster Navigators (Nový Zéland). Aktivně se podílel
na představení konceptu klastrů a školení facilitátorů pro úspěšný rozvoj klastrů v ČR
i ve světě
Peter Heydebrek
-- generální ředitel European consulting group inno AG(Německo) – organizace
zabývající se koncepcí a řízením inovačních projektů jako klastry, komercializace
výzkumu, inovační politika
Mark Copsey
-- Ministerstvo obchodu a podnikání, Nový Zéland – zodpovědný za rozvoj programu
klastrů a podporu 40 klastrových iniciativ různých velikostí, zaměření a regionů. Dříve
pracoval v Regionální rozvojové agentuře Yorkshire Forward, Anglie
Program bude vysoce interaktivní. Pro všechny hlavní sekce, které zahrnují plenární
prezentace, panelové diskuse a interaktivní workshopy „učení se z úspěchů“, bude
zajištěno oboustranné simultánní tlumočení angličtina/čeština. Ve všech částech
programu budou mít účastníci příležitost přispět vlastními zkušenostmi a znalostmi.
Pokud
máte
o
konferenci
zájem,
zaregistrujte
se
již
nyní
na
www.jic.cz/klastry/registrace a budete průběžně informováni o programu, místu
konání a dalších diskutovaných tématech. Účastnický poplatek činí 1100,- Kč, pro
přihlášené do 29. dubna 2005 je snížen na 900,- Kč. Možnost registrace bude
ukončena po naplnění kapacity 160 účastníků.

Těšíme se na Vaši účast!

