KDO JSME?

CO UMÍME?

Konsorcium OKO pro výzkum nových technologií je
oborovou kontaktní organizací pro výzkum nových
technologií. V rámci projektu MŠMT EUPRO OKO 8003
vytváříme podpůrné zázemí pro české výzkumné
organizace a inovační firmy. Cílem konsorcia je komplexní
zabezpečení informačních a koordinačních služeb
v nadstandardní úrovni, které zprostředkují vazby
výzkumných programů na posílení české účasti na
mezinárodních projektech zejména 7. RP.

Díky našim stálým kontaktům se špičkami v jednotlivých
vědních oborech a díky kontaktu s vědeckou radou
konsorcia jsme připraveni poradensky pomoci pří získání:

Jsme konsorcium tří inovačně zaměřených společností,
jejichž cílem je posílení inovativního myšlení, vědy
a výzkumu v České republice. Chceme zajistit nové zdroje
pro rozšíření výzkumu a vývoje v oblastech:
§ Nové materiály
§ Vědecké přístroje

§ Partnerů pro Vaši vědu a výzkum
§ Zajištění finanční zdrojů z fondů EU, komunitárních
programů, národních programů
§ Finančních prostředků ze soukromé sféry
§ Využití pilotních projektů k řízení spolupráce ve
výzkumu.
§ Přenos základního výzkumu do praxe
§ Informační činnost v možnostech dotačních
příležitostí pro podnikatele a vědecko-výzkumné
instituce

§ ECO energie
Koordinátorem projektu je BIC Brno spol. s r. o. zajišťuje vazby na realizační sféru a na spolupráci
s malými a středními podniky (MSP) ve využití výzkumu.
Partneři projektu jsou GRANTIKA České spořitelny, a.s.
a Regionální poradenská agentura, s.r.o. - obě zajišťují
EU poradenství, výběrová řízení a technickou pomoc při
zpracování podkladů, realizaci projektů a financování
záměrů.

NAŠ E SLUŽ BY:
§ konzultace k výzkumným záměrům pracovišť
výzkumu v oblasti nových technologií v přírodních
(BIO) i technických (TECH) vědních oblastech
§ realizace seminářů a worshopů
§ asistence při transferu technologií a zavádění
inovací do praxe
§ technická a organizační pomoc při přípravě
podkladů a zpracování dokumentů pro účast
v 7. rámcovém programu
§ EU poradenství
§ Implementace projektů (výběrová řízení,
management projektů)
§ Finanční a strategické poradenství
§ Hledání VaV partnerů
§ Konzultace záměrů s řídícími orgány v EU
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