ARIB

VÝZKUMNÝ INKUBÁTOR
V BIOLOGICKÝCH
VĚDÁCH

POZVÁNKA NA INFORMAČNÍ SEMINÁŘ
23. DUBNA 2018 | 10:00 | BIOCEV, PRŮMYSLOVÁ 595, VESTEC

PŘÍNOSY
FIRMY
Společné projekty
Zdroj kvalifikovaných
pracovníků
Výzkumné výstupy pro
možnou komercionalizaci
Využití nejmodernější
infrastruktury –
fenogenomika,
zobrazování, 3D printing
Seminář je určen pro biomedicínské a
biotechnologické firmy, starosty, zástupce
Středočeského kraje, vzdělávací instituce a další
zájemce o regionální dění v oblasti Life Sciences.
Představíme Vám plány na vybudování výzkumného
inkubátoru v biologických vědách při Ústavu
molekulární genetiky AV ČR (ÚMG) v centru BIOCEV,
jeho cíle a přínosy pro regionální hráče.
V případě zájmu budou mít účastníci následně
možnost zúčastnit se navazujícího workshopu s
partnerskými institucemi v Dráždanech, na kterém
bude detailněji představen úspěšný drážďanský
model spolupráce mezi výzkumnými institucemi a
firmami. Součástí bude i návštěva vybraných startupových firem.

REGION
Zvýšení prestiže regionu –
spolupráce se světově
uznávanou Společností
Maxe Plancka
Podpora společných
aktivit: welcome office,
tech transfer
Podpora podnikání, vědy,
příliv investic
Přilákání kvalifikované
pracovní síly

VZDĚLÁVÁNÍ
Uplatnění pro absolventy
ve špičkovém
mezinárodním pracovišti
Popularizační vědecké
aktivity
Stáže

OD TKÁNÍ K ORGÁNŮM

Výzkumný inkubátor pro
mladé vědecké talenty z
celého světa.
Společný projekt ÚMG v Praze
a Ústavu Maxe Plancka pro
molekulární buněčnou biologii
a genetiku (MPI-CBG) v
Drážďanech.
Přilákání špičkových mladých
vědeckých talentů kompetitivní podmínky pro
vytvoření nových juniorních
vědeckých skupin splňujících
náročné požadavky vědecké
kvality Společnosti Maxe
Plancka (MPG).
Podpora spolupráce s
externími subjekty –
technologický transfer, startupy, business development

Výborné startovací podmínky, silné vědecké
zázemí ÚMG a centra BIOCEV
Napojení na světově uznávanou vědeckou značku
MPI-CBG.
Motto vědecké agendy projektu ARIB „od tkání k
orgánům“ velmi dobře spojuje silné stránky
výzkumu obou partnerů - ÚMG a MPI-CBG.
Atraktivní podmínky pro podporu PhD studentů a
post-doků sdílených mezi ÚMG a MPI-CBG

PROGRAM
09:30

Registrace

10:00

Představení projektu ARIB – Výzkumný
inkubátor v biologických vědách
Radislav Sedláček, Ústav molekulární genetiky
AV ČR

10:20

Výzkumný program ARIB – potenciál pro
spolupráci
Pavel Tomančák, Ústav Maxe Plancka pro
molekulární buněčnou biologii a genetiku

10:40

Inovační platformy Středočeského kraje –
příklady výstupů, možnosti spolupráce s ARIB
Rut Bízková, Středočeské inovační centrum (SIC)

11:00

Prezentace drážďanského modelu – spolupráce
výzkumných ústavů s komerční sférou,
podpora start-upů
Tbc.

11:20

Diskuse – Jak ARIB může stimulovat socioekonomický rozvoj ve Středočeském kraji?
Moderátor

12:00

Neformální networking / Občerstvení
13:30 Ukončení semináře

