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Generální konzulát České republiky v Mnichově s Bavorskou výzkumnou aliancí a Česko-
bavorskou vysokoškolskou agenturou ve spolupráci s českou technologickou platformou 
SusChem CZ, Bavorským chemickým klastrem a Klastrem nových materiálů vás srdečně zvou 
na 

Bavorsko-český online workshop v oblasti chemie a vědy o materiálech: 
příprava na aktuální výběrová řízení do programu HEU  

 
ve středu 21. července 2021 

 
od 10:00 do 12:30. 

 
Jedná se o online setkání, na kterém dostanou aktéři z oblasti chemie a vědy o materiálech 
příležitost se navzájem propojit a dozvědět se informace o grantovém programu Horizon 
Europe za účelem přípravy společné žádosti o grant do výběrového řízení. 

Grantový program Horizon Europe je nejdůležitějším současným rámcovým programem pro 
financování výzkumu a inovací EU s rozpočtem 95,5 miliard eur. Program se právě otevřel a 
zájemci nyní mohou požádat o financování v novém finančním období 2021-2027. 

Setkání je zaměřeno především na účastníky z firem, z univerzit a vysokých škol a výzkumných 
center z Bavorska a Česka. 

Předběžná agenda:  

10:00 Krátká prezentace organizátorů: 

GK – J. Kreuter,  

BTHA – R. Bonacková,  

BayFOR – Dr. P. Panagiotou 

10:10  Krátká prezentace chemických, nano a materiálových klastrů a platforem (každá 5 
min): 

Technologická platforma SUSCHEM CZ – Ing. L. Novák, Ph.D. 

Chemický klastr Bayern, N.N. 

Klastr nové materiály, N.N. 

10:30 Prezentace o Horizon Europe a podpoře od BayFOR (40 min. – Dr. P. Panagiotou) 

11:10  Prezentace na téma materiály (40 min.) 

11:50 Ukázka úspěšné bavorsko-české výzkumné spolupráce: 

HAW Landshut a Západočeská univerzita v Plzni  

12:15 Diskuze: FAQ – otázky a odpovědi (15 min.) 

(Moderace: Jan Kreuter, Generální konzulát České republiky v Mnichově) 

Jazykem akce je angličtina. 

Účast na akci je zdarma. Registrace je nutná. Zaregistrujte se prosím e-mailem do 15. července 
2021: munich@embassy.mzv.cz 
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Při registraci nám prosím zašlete elektronickou vizitku s Vaší fotografií a základními údaji. 
Vizitka pomůže organizátorům co nejpřesněji přizpůsobit prezentace. Níže je ukázka vizitky. 
Před setkáním obdržíte vizitky českých a bavorských účastníků pro Vaši další obchodní a 
vědeckou spolupráci. 

Registrací a odesláním své vizitky souhlasíte s tím, že poskytnuté osobní údaje budou 
zpřístupněny jak organizátorům, tak dalším účastníkům, kteří sdílejí své údaje. 

Odkaz na online účast prostřednictvím programu ZOOM Vám bude zaslán e-mailem společně 
s vizitkami ostatních účastníků krátce před akcí.  

Zašlete prosím pozvánku každému, kdo by mohl mít zájem, moc děkujeme.  

Těšíme se na Vaši účast! 

 

 


