Česká technologická platforma bezpečnosti
průmyslu, o.s.
NABÍDKA PARTNERŮM

CO NABÍZÍME I
VaVaI aktivity - spolupráce v rámci expertních skupin (ES)
Možnost ovlivnit a podílet se na dalším směřování výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti v rámci
zpracování strategických dokumentů a následné iniciaci, přípravě a realizaci společných
výzkumných a vývojových projektů v rámci pěti hlavních oblastí/expertních skupin:
ES1 Vzdělávání, komunikace a trénink
ES2 Bezpečnost materiálů, technologií a procesů
ES3 Bezpečnost v dopravě
ES4 Lidský a organizační činitel, ergonomie a pracovní prostředí
ES5 Bezpečnost nanotechnologií

Možnost iniciovat řešení Vašich konkrétních problémů a potřeb a podpořit
tak projekty prospěšné pro vlastní organizaci
Možnost zapojení se do národních a mezinárodních projektů

CO NABÍZÍME II
Vzdělávací aktivity
Organizace konferencí, seminářů a kulatých stolů
Realizace odborných praxí a stáží pro studenty (v CZ-TPIS i členských firmách)
Podpora dalšího vzdělávání a mobilit

Propagační a rozvojové aktivity
Marketingová podpora, a propagace členů CZ-TPIS a vzniklých partnerství
Profesionální networking, možnost výměny zkušeností, kontaktů
vydávání zpravodaje, newsletterů, tvorba prezentačních materiálů
Aktuální informace z oblasti bezpečnosti, informace k výzkumným aktivitám,
připravovaným projektům
Profesionální networking, možnost výměny zkušeností, kontaktů
Zajištění přímé vazby na Evropskou technologickou platformu bezpečnosti průmyslu
(ETPIS)

CO HLEDÁME
Spoluúčast v grantových projektech zaměřených na oblast
bezpečnosti průmyslu, vzdělávání a osvětovou činnost
Spolupráci s komerční sférou pro řešení jejich specifických
zadání z oblasti bezpečnosti
Partnery pro organizaci oborově zaměřených konferencí,
seminářů a kulatých stolů
Spolupráci s médii, oborovými periodiky

S KÝM SPOLUPRACUJEME
Členské firmy CZ-TPIS (viz http://www.cztpis.cz/clenstvi/clenove/ )
Evropská technologická platforma bezpečnosti průmyslu
(European Technology Platform on Industrial Safety,
(http://www.industrialsafety-tp.org/ )
Ministerstvo práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz/ )
Technologické centrum AV ČR (www.tc.cz)
Svaz průmyslu a dopravy České republiky (http://www.spcr.cz)
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (www.arr.cz, www.rismsk.cz)
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad (www.kr-moravskoslezsky.cz)
Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (pi.cpit.vsb.cz)
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