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Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava
a Národním superpočítačovým centrem IT4Innovations si Vás dovolují pozvat na workshop
s názvem „Kam kráčí výzkum a vývoj v supercomputingu?“.
Cílem setkání je připravit workshop na odborná témata, kde budou moci jak odborníci, tak zástupci vysokých
škol a průmyslu hovořit o činnosti jediného Národního superpočítačového centra v ČR, možnosti
konkrétní spolupráce s ním a zároveň se dozví více o aktuálním dění v supercomputingu.

Během workshopu se Vám představí Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, které je podpořené
z evropských strukturálních fondů a je jediné svého druhu v České republice. Zároveň Vám agentura CzechInvest
představí krátce své aktivity a služby a v rámci atraktivního programu se můžete dozvědět také aktuální
informace o Operačním Programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK), který
plně implementuje agentura CzechInvest. Součástí programu bude také exkurze jednotlivých pracovišť v rámci IT4I.
V případě zájmu o konkrétní spolupráci s IT4Innovations Vám nabízíme možnost mít přímo v den semináře
jednání se zástupci centra. V tomto případě uveďte prosím tuto skutečnost při registraci a napište případně
i oblast eventuální spolupráce.
Účast na konferenci je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je však účast pouze pro registrované.
Z tohoto důvodu svou účast, prosím, potvrďte nejpozději do pondělí 14. září 2015 na e-mailovou adresu
eva.chmelarova@czechinvest.org. V přihlášce uveďte jméno účastníka, pozici, název společnosti, telefonní
číslo, kontaktní e-mail a případný zájem o krátké jednání se zástupci IT4Innovations. Vzhledem k určitým
bezpečnostním opatřením v místě konání semináře si s sebou vezměte prosím své doklady.
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