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Technologické centrum AV ČR
Sdružení právnických osob založeno v roce 1994

Oddělení TC AV ČR:

ORP– Oddělení rozvoje podnikání - přímá spolupráce s průmyslovými 

podniky a podnikateli při inovaci technologických procesů a 

mezinárodní transfer technologií, www.een.cz

NICER - Národní informační centrum pro evropský výzkum - informace a 

poradenství k rámcovým programům EU pro výzkum a vývoj, 

www.nicer.cz

STRAST - Strategické studie a projekty – projekty zaměřené na výběr 

strategických priorit výzkumu a vývoje a na návrh regionálních 
inovačních strategií, www.strast.cz

CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu – hlavním 

úkolem je podporovat úspěšné zapojení českého výzkumu do 

evropské výzkumné spolupráce, www.czelo.cz



Enterprise Europe Network

•Zaměření na podporu 
malých a středních 
podniků

•Působnost v 52 zemích 

•Více než 600 organizací

•CERN je partner sítě



Celoevropská síť služeb pro podporu inovačního podnikání:

Enterprise Europe Network

Zahrnuje:

 600 hostitelských organizací sdružených v 85 konsorciích

 Působí ve 52 zemích – členské státy EU, asociované země a tzv. třetí země; 

 > 3000 profesionálních pracovníků;

Vytváří:

 Potenciál pro předávání zkušeností a informací

 Prostředí pro trvalé zvyšování znalostí

 Přímé napojení na Evropskou komisi a ostatní instituce EU

Poslání:

 Poskytování služeb a informací pro podnikatele z jednoho místa

 Spolupráce s podnikateli, znalost jejich potřeb a problémů, operativní přizpůsobení
potřebám podnikatelů

 Zpětná vazba z podnikatelského prostředí Evropské komisi

 Vzájemné propojení a spolupráce všech konsorciálních partnerů – účastníků sítě



Regionální pokrytí



Aktivity Enterprise Europe Network

Poradenství
pro 

podnikatele
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Databáze sítě Enterprise Europe Network

Databáze nabídek a poptávek po inovativních technologiích =
= BBS – Bulletin Board System

• Nabídky a poptávky po inovativních technologiích a řešeních
• Databáze je strukturována a v anglickém jazyce
• Denně aktualizována
• Volně a zdarma přístupná přes web: 

http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services/technology-
transfer

• Technologie/nabízená řešení jsou v různých fázích vývoje:
laboratorně testovaná řešení, technologie testované v praxi/na trhu, 
patenty, tajná know-how 

• Možné druhy spolupráce: 
výrobní kooperace, technická spolupráce,
joint-venture, výrobní spolupráce a subkontrakty, postoupení licence



Spolupráce s CERN

•Cílené šíření poptávek z CERN českých firmám
a VaV institucím
•Šíření nabídek technologií CERN určených pro transfer do ČR
•TC AV ČR je člen CERN External Technology Transfer Network 

•Vyhledávání partnerů pro nové projekty
•Identifikace inovativních technologií, popř. poptávek po spolupráci
•Poradenství v oblasti evropských projektů



Děkuji za pozornost.

janosec@tc.cz
Tel.: 234 006 136

www.tc.cz www.een.cz




