
Odborná konference 

Věda Výzkum Inovace 2016 
při Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2016 

Srdečně Vás zveme na odbornou konferenci Věda Výzkum Inovace 2016, která se 
uskuteční ve dnech 9. – 11. 3. 2016 v prostorách výstaviště BVV v Brně v rámci 
Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2016. 

Oficiální zahájení konference proběhne ve středu 9. 3. 2016 v 18:00 hod. 

Tematické zaměření konference: I. Uplatnění výsledků VaV v praxi 

II. Zodpovědný výzkum a inovace 

Cílem odborné konference je propojení výzkumu, vývoje a inovací s praxí. 
Konference je příležitostí pro vědecké pracovníky prezentovat své vědecké články a 
výstupy. 

Organizátor: VVVI, s.r.o. a K-PROFI, spol. s r.o. 
 
Cílové skupiny: Výzkumné organizace, samostatní výzkumníci, aplikační firmy, 

studenti vysokých škol, odborníci z oblasti VaVaI a další. 

Oborové zařazení konference: 

 Technické vědy 
 Vědy o neživé přírodě 
 Lékařské a biologické vědy 
 Společenské a humanitní vědy 
 Zemědělské a biologicko-environmentální vědy 

Důležité termíny: 

 zaslání závazné přihlášky  do 05. 02. 2016 
 zaslání abstraktu příspěvku  do 19. 02. 2016 
 zaslání příspěvku (elektronicky) do 01. 03. 2016 
 uhrazení poplatků   do 19. 02. 2016 

 

Výstup konference: Elektronický sborník příspěvků 
 
Program:    09. 03. 2016 

10:00hod.  – slavnostní zahájení VVVI 

10:00 – 18:00hod. – aktivity dle programu VVVI 

18:00hod.  – uvítání účastníků konference VVI 

 10. 03. 2016 

10:00 – 12:00hod. – cyklus úvodních přednášek 

12:00 – 13:00hod. – obědové občerstvení 



13:00 – 16:00hod. – pokračování cyklu úvodních přednášek 

16:00 – 18:00hod. – cyklus odborných příspěvků 

 11. 03. 2016 

10:00 – 12:00hod. – pokračování cyklu odborných příspěvků 

12:00 – 13:00hod. – obědové občerstvení 

13:00 – 16:00hod. – pokračování cyklu odborných příspěvků 

Platební instrukce: 

Číslo účtu: 1400772389/0800 Variabilní symbol (VS): IČO/RČ přispěvatele 

Důležitá upozornění: Každá platba musí obsahovat variabilní symbol, viz. výše dle 
osoby za kterou je poplatek hrazený a nejlépe i poznámku – konference VVI 2016, 
jinak nebude možné platbu identifikovat a poplatek bude považovaný za neuhrazený. 
Účastnický poplatek je nevratný. Vystavená faktura na uvedenou sumu bude 
účastníkům zaslaná poštou anebo odevzdaná osobně při prezentaci na konferenci. 

Konferenční poplatky: 

Druh poplatku Cena Co poplatek obsahuje? 

Konferenční poplatek A 
(účast 9. - 11. 3. 2016) 

3.000,- Kč 
cena bez DPH 

Vstup na VVVI při slavnostním zahájení, vstup 
na konferenci v oba konferenční dny, 2x 
obědové občerstvení, občerstvení během 
konference, sborník s Vaším uveřejněným 
příspěvkem, organizační náklady. 

Konferenční poplatek B 
(účast 9. - 10. 3. 2016) 

2.600,- Kč 
cena bez DPH 

Vstup na VVVI při slavnostním zahájení, vstup 
na konferenci jen ve čtvrtek 10. 3. 2016, 1x 
obědové občerstvení, občerstvení během 
konference, sborník s Vaším uveřejněným 
příspěvkem, organizační náklady. 

Konferenční poplatek C 
(účast 10. - 11. 3. 2016) 

1.800,- Kč 
cena bez DPH 

Vstup na konferenci ve čtvrtek a v pátek 10. -11. 
3. 2016, 2x obědové občerstvení, občerstvení 
během konference, sborník s Vaším 
uveřejněným příspěvkem, organizační náklady. 

Konferenční poplatek D 
(účast 10. nebo 11. 3. 
2016) 

1.400,- Kč 
cena bez DPH 

Vstup na konferenci jen ve čtvrtek 10. 3. 2016 
nebo v pátek 11. 3. 2016, 1x obědové 
občerstvení, občerstvení během přestávek 
konference, sborník s Vaším uveřejněným 
příspěvkem, organizační náklady. 

Slavnostní zahájení 
(9. 3. 2016) 

1.200,- Kč 
včetně DPH 

Vstup na VVVI při slavnostním zahájení 9. 3. 
2016 pro 1 osobu (je zahrnut v účastnickém 
poplatku pro vložné typu A, B). 

Vstupné na konferenci 
bez odborného příspěvku 
(10. nebo 11. 3. 2016) 

500,- Kč 
včetně DPH 

Vstup na VVVI a na konferenci VVI 10. nebo 11. 
3. 2016 pro 1 osobu, obědové občerstvení, 
občerstvení během konference, sborník s 
uveřejněnými příspěvky, organizační náklady. 

Uveřejnění odborného 
příspěvku ve sborníku 

1.000,- Kč 
cena bez DPH 

Publikace Vašeho příspěvku bez osobní účasti 
na konferenci, sborník s Vaším uveřejněným 
příspěvkem, organizační náklady. 



Inzerce ve sborníku o 
velikosti ½ strany 

1.000,- Kč 
cena bez DPH 

Zveřejnění dodaného propagačního materiálu 
ve formě placené inzerce na ½ strany ve 
sborníku. 

Inzerce ve sborníku o 
velikosti 1 strany  

1.500,- Kč 
cena bez DPH 

Zveřejnění dodaného propagačního materiálu 
ve formě placené inzerce na 1 stranu ve 
sborníku. 

Inzerce ve sborníku o 
velikosti 2 strany 

2.000,- Kč 
cena bez DPH 

Zveřejnění dodaného propagačního materiálu 
ve formě placené inzerce na 2 strany ve 
sborníku. 

Slevy pro doktorandy: 

 Sleva 50 % ze všech cen mimo A, B, Slavnostní zahájení a Inzerce ve sborníku. 

Upozornění: Sleva bude poskytnutá jen těm doktorandům, kteří přinesou anebo 
pošlou naskenované platné potvrzení o doktorandském studiu v denní formě. 
Studenti vysokých škol a univerzit mají na odbornou část konference volný vstup. 

Konferenční poplatek nezahrnuje náklady na ubytování! 

Konference se můžete zúčastnit s vlastním odborným příspěvkem i bez příspěvku. 
Pro přihlášení na konferenci prosím využijte přihlašovací formulář. 

Kontakt - Organizační zajištění: 

Ing. Martin Janča, Ph.D. 
 

K-PROFI, spol. s r.o. 
Zarámí 4463 
760 01 ZLÍN 
 

Tel.: +420 575 570 652; gsm: +420 603 810 923; e-mail: janca@vvvi.cz 
 

 

mailto:janca@vvvi.cz

