
Švýcarské velvyslanectví v České republice a think-tank IDEA při Národohospodářském 
ústavu AV ČR, v. v. i. Vás zvou na seminář a panelovou diskusi na téma:

Inteligentní specializace: 
Od akademického konceptu 
k evropské politice 
a české praxi
 4. dubna 2016 CERGE-EI
 14:00–17:00 hod. Politických vězňů 7, Praha 1

UVÁDÍ A MODERUJE:

Jan Švejnar

HLAVNÍ ŘEČNÍK: 

Dominique Foray | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

PANELISTÉ:
Christiane Hamacher | ROCHE
Mathieu Doussineau | Evropská komise – DG JRC
Petr Chládek | JIC – Jihomoravské inovační centrum
Marek Jetmar | Sekce pro vědu, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR
Josef Lazar | Ústav přístrojové techniky AV ČR a člen Akademického senátu AV ČR
Vladimír Mařík | Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a předseda vědecké rady TA ČR
Martin Srholec | IDEA při CERGE-EI

Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci (RIS3) se staly středobodem rozvojových politik 
EU a postavily nové výzvy před národní i regionální politiky v této oblasti. Profesor Dominique Foray, duchovní 
otec konceptu inteligentní specializace, rozebere rychlý úspěch tohoto přístupu v odborné literatuře a jeho použití 
ve veřejných politikách. Následná diskuse se bude týkat především implementace RIS3 v podmínkách České 
republiky. Seminář bude řešit tyto otázky:

• Co jsou nejslibnější nové trendy ve výzkumu inteligentní specializace?
• Jak vhodně inteligentní specializaci měřit a jak vyhodnocovat související evropské politiky?
• Kdo jsou výherci a případně poražení RIS3 agendy v České republice?
• Jaké jsou hlavní přínosy implementace RIS3 v českém kontextu?
• Jaká je budoucnost konceptu inteligentní specializace?

Pracovním jazykem semináře je angličtina. Po úvodní prezentaci bude následovat diskuse a po ní malé pohoštění.
Své místo si rezervujte předem e-mailem na adrese idea@cerge-ei.cz nebo vyplněním registračního formuláře 
http://bit.ly/IDEA_RIS3, který naleznete také na http://idea.cerge-ei.cz/

RIS3

IDEA se v rámci NHÚ podílí na aktivitách AV21 Sledujte nás rovněž na facebooku:
http://www.facebook.com/ideacerge/
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