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Nabídka RHK Brno pro partnery v projektu

RHK Brno, Výstaviště 405/1, 648 04 Brno – Pisárky

+420 532 194 911 tel., rhkbrno@rhkbrno.cz, www.rhkbrno.cz

Nabízíme
•

Využití potenciálu členské základny RHK Brno zahrnující průmyslové podniky, malé a střední podniky (MSP) s VaV pracovišti, výzkumné
organizace, univerzity včetně VaV institucí (např. CEITEC, ICRC, NETME Centre, atd.), účelová VaV pracoviště řízená státní správou a
samosprávou a organizační jednotky resp. útvary zabývající se dopravní tématikou (např. odbory dopravy KÚ JMK, dtto MmB, atd.) a dalších
subjektů, institucí a orgánů s potenciálem pro uplatnění v aplikační sféře jako potenciálu pro zajištění nových forem spolupráce, potenciálu
pro navazování nových partnerství a pro vytvoření poptávky v oblasti smluvního výzkumu

•

Propojení zájmů členů RHK Brno, zvláště pak průmyslových podniků, MSP s VaV pracovišti, odborných a výzkumných pracovišť, univerzit apod.
se zájmy orgánů státní správy (tzv. vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti bezpečnosti průmyslu a dopravy)

•

Informování cílové skupiny a její seznamování s aktuálními problémy současného rozvoje s možnostmi jejich řešení v kontextu s evropskými
trendy

•

Vyhledávání nových oblastí a forem spolupráce mezi členskou základnou RHK Brno, CDV, univerzitami a dalšími partnery v projektu

•

Vyhledávání vhodných partnerů, navazování nových kontaktů, jejich aktivní oslovování, účast na aktivitách projektu a proaktivní vyhledávání
informací potřebných pro řešení společných projektů

•

Organizaci a realizaci kulatých stolů, workshopů a cyklů seminářů s dopravní tématikou včetně seznamování účastníků s možnostmi využití
nových oblastí a forem spolupráce včetně možnosti spolupráce s CDV popř. partnery v projektu v oblasti smluvního výzkumu

•

Zajištění a realizaci praxí a stáží studentů na RHK Brno a ve vybraných členských firmách

•

Spolupráci při rozšiřování VaV platforem a spolupráci při vytváření sítí mezi členy RHK Brno, univerzitami, VaV institucemi, CDV a dalšími
partnery v projektu

•

Zpracování databází potenciálních cílových skupin v projektu, jiných ad hoc databází, individuálních výběrů a seznamů dle požadavků CDV,
partnerů v projektu a RHK Brno

Hledáme
• Talentované studenty technických vysokých škol k zajištění praxí a stáží na RHK Brno a ve vybraných členských firmách s potenciálem
spolupráce studentů s těmito firmami s cílem vytvoření víceúrovňových vazeb, které umožní studentům od začátku studia spolupracovat s
průmyslovými firmami, CDV a partnery v projektu a rozvíjet jejich talent zvláště pak v oblasti VaV
• Strukturovanou nabídku služeb a možností smluvního výzkumu CDV, partnerů v projektu a univerzit reálně využitelnou pro členské firmy
komory a další subjekty
• Nabídku transferu technologií a reálných výstupů VaV využitelných pro členské firmy komory, partnery v projektu a další subjekty
• Cílené nabídky partnerství v projektech VaV realizovaných resp. připravovaných k realizaci CDV a partnery v projektu pro RHK Brno a členské
firmy komory
• Nová témata a partnery do projektů pro plánovací období 2014 – 2020 (např. „Mapování reálné poptávky po využití služeb CDV a partnerů
v projektu, dtto v oblasti smluvního výzkumu ze strany členů komory a jiných subjektů; dtto mapování nabídky služeb CDV a partnerů
v projektu včetně možnosti využití přístrojového vybavení, konkretizace možností, nabídky a obsahu smluvního výzkumu CDV a partnerů
v projektu pro členy komory a jiné subjekty; katalogizace potřeb a nabídky; vytvoření interaktivní, trvale udržitelné a prakticky využitelné
databáze“)

Spolupracujeme s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

členskými firmami a dalšími subjekty - členy RHK Brno, KHK JM, HK ČR
Enterprise Europe Network (síť)
univerzitami a jimi řízenými subjekty
ministerstvy (zejména MPO, MMR, MŠMT, MPSV, MŽP, MZe a MD)
CzechInvestem a CzechTrade
MZV a MPO, obchodními rady velvyslanectví a vyslanectví cizích států (z EU i mimo EU) a vedoucími obchodně – ekonomických úseků ZÚ ČR
sítí Evropských komor a pracovní skupinou ředitelů evropských komor (RHK Brno - jediný zástupce komor ČR a ze střední a východní Evropy
/nové státy EU/)
Jihomoravským krajem - KÚ JMK
Statutárním městem Brnem - Magistrátem města Brna
orgány státní správy a samosprávy
Radou hospodářské a sociální dohody
Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy
Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. a s partnery v projektu
Centrem pro regionální rozvoj České republiky
Jihomoravským inovačním centrem
Technologickými parky a podnikatelskými inkubátory

Kontakty:
Regionální hospodářská komora Brno
Ing. Petr Bajer CSc.
ředitel
Výstaviště 405/1
648 04 Brno – Pisárky
+420 532 194 911 tel.
+420 532 194 938 fax
rhkbrno@rhkbrno.cz
http://www.rhkbrno.cz
http://www.rhkbrno.cz/projekty/podpora-podnikani/rozvoj-aplikacniho-potencialu
http://www.raplus.eu

