
                                           

 
 

 

Pozvánka na workshop:  

Spolupráce firem a vědy v optickém průmyslu 

 
Akci pořádá Český optický klastr, z.s. (COC)  

ve spolupráci s Olomouckým krajem a sdružením OK4Inovace.  

Akci poskytl záštitu hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. 

 

 

Workshop bude spojen se speciálním tématem: 

Příležitost pro firmy z oboru optiky a příbuzných oblastí  

k zapojení do společného projektu – optika pro bojová vozidla. 
 

KDY:   Úterý 13. března 2018 od 9:30 hod. (do cca 15:00 hod.) 

KDE:   Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 1. patro – kongresový sál 

 

Účast je pro registrované účastníky ZDARMA. 

Registrujte se on-line nejpozději do ÚT 6. 3. 2018 zde:  

www.Akce4inovace.cz 

 

Český optický klastr je nově založený spolek, jehož cílem je reprezentovat zájmy a propojovat výzkumné, 
inovační a komerční aktivity svých členů z řad firem, univerzit a výzkumných institucí. Záměrem je 
zlepšovat podmínky a nacházet i zpřístupňovat nové příležitosti – a díky tomu rozvíjet optický průmysl v 
České republice v celém hodnototvorném řetězci oborů jako je optika, optomechatronika, fotonika, 
optoelektronika a jemná mechanika, včetně související výroby, rozvoje technologií a služeb. 

 

http://www.akce4inovace.cz/udalost/workshop-spoluprace-firem-a-vedy-v-optickem-prumyslu/


                                           

 
 

Program workshopu:  

Spolupráce firem a vědy v optickém průmyslu 

13. března 2018 v Olomouci 

9:30 - 10:00  REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ, RANNÍ OBČERSTVENÍ 

10:00 - 10:05  Přivítání účastníků a zahájení workshopu 
   Jiří Nuc – Český optický klastr 

10:05 - 10:15  Slovo hejtmana Olomouckého kraje 
   Ladislav Okleštěk – hejtman Olomouckého kraje 

10:15 - 10:30  Informace o cílech a plánovaných činnostech COC 
   Petr Přikryl – Český optický klastr 

10:30 - 12:00  Představení profilů stávajících členů COC a dalších zájemců o zapojení  
   Zástupci jednotlivých společností a institucí 

12:00 - 12:30  PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM 

12:30 - 13:30  Představení příležitosti na společný projekt – OPTIKA PRO BOJOVÁ VOZIDLA 
   a následná diskuze k možnostem zapojení 
   Vladimír Chlup – Český optický klastr 

 

13:30 - 14:30 Projednání fungování COC v r. 2018 

- Plán činností a aktivit 
- Pořádání workshopů a příprava konference 

pro oblast optiky 
- Rozšiřování klastru o další členy aj. 

       Petr Přikryl – Český optický klastr 

- Výběr a nákup odborné studie ke 
strategickému plánování v oblasti optiky 

Kamil Krč – OK4Inovace 

13:30 - 14:30 Workshop – Optika pro bojová vozidla 

- Další prezentace k tématu 

- Návazná diskuze k tématu 

- Jednání COC s příslušnými zástupci 

Armády ČR a Ministerstva obrany  

        Vladimír Chlup – Český optický klastr 

14:30 – 15:00  Diskuze a závěr 

 


