Czech Innovation Festival
B E R L I N 2 0 1 6
Kdy: čt 09.06. – so 11.06.2016
Kde: České centrum Berlín, Wilhelmstraße 44, 10117 Berlín
Czech Innovation Festival (CIF) je novou vlajkovou lodí aktivit Českých center
v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Má ambici představit odborné i laické veřejnosti to
nejzajímavější a nejdůležitější z oblasti inovací v České republice. Partnerům z ČR
nabízí zároveň jedinečnou platformu k prezentaci svých projektů v německy
mluvícím prostoru, centrum v Berlíně totiž úzce spolupracuje s pobočkou
v Düsseldorfu a s centry v Mnichově a ve Vídni.
Svým načasováním v rámci mezinárodního BERLIN WEB WEEK 2016 se CIF profiluje
jako akce zaměřená na inovace v ICT, internet, mobilní aplikace, ale i obecně
na
digitalizaci a koncept Industrie 4.0. Jeho hlavními partnery jsou Český institut
informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT a jeho ředitel Prof. Vladimír Mařík,
Technologická agentura ČR, na německé straně pak největší berlínský IT cluster Berlin
Partner für Wirtschaft und Technologie nebo Axel Springer Plug&Play Accelerator.
Partnerům z ČR nabízíme možnost prezentovat se informačními stánky, logy
na
materiálech akce, videoprojekcemi, účastí na workshopech i při pódiové diskusi o
příbězích úspěchu „made in CZ“. Společně s německými partnery otevřeme diskuse
k jednotlivým tématům, k dispozici budou partnerům i zasedací místnosti
pro soukromá jednání, v rámci druhého dne CIF proběhne pitch českých startupů za
účasti potenciálních německých investorů.

Předběžný program
Czech Innovation Festival BERLIN 2016
Čtvrtek, 09.06.
18:00 –18:15
Welcome drink / zahájení programu za účasti velvyslanec ČR
Tomáše J. Podivínského
18:15 –19:15
Prezentace Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)
při ČVUT v Praze (ředitel CIIRC prof. Vladimír Mařík)
19:10 –19:25
Prezentace Technologické agentury ČR (TAČR) a nového dotačního
programu pro CZ-DE výzk. projekty (předseda TAČR Ing. Petr Očko, Ph.D.)
19:45 –20:30
Panelová diskuze osobností na téma inovací v ICT, digitalizace, Industrie
4.0 a CZ-DE spolupráce v daných oblastech





prof. Vladimír Mařík, ředitel CIIRC
Ing. Petr Očko, Ph.D., předseda TAČR
V jednání: Michael Stamm, vedoucí oddělení ICT v největším berlínském clusteru
Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie
V jednání: Prof. Wolf-Dieter Lukas, vedoucí Sekce klíčových technologií --- výzkum
pro inovace na Spolkovém ministerstvu pro vzdělání a výzkum

20:30 –22:00

Get together / DJ Floex

Pátek, 10.06.
11:00 –14:00
11:00 –14:00
15:00 –18:00
18:00 –19:00
19:00 –21:00

EUREF: návštěva technologického parku
Axel Springer Plug&Play Accelerator: návštěva berlínského akcelerátoru
Pro zástupce českých startupů
Prezentace českých projektů a startupů pro veřejnost, menší pracovní
skupiny a workshopy.
Startup Pitch
Příběhy úspěchu „made in CZ‘‘. Pódiová diskuse s představiteli úspěšných
českých a německých firem v oblasti ICT, následně neformální drink

Sobota, 11.06.
11:00 –15:00

Brunch & Networking

Nabídka pro partnery
Czech Innovation Festival BERLIN 2016

Generální partner Czech Innovation Festival
(projektové partnerství od 2000€)


uvedení jako generální partner a umístění loga na všech PR materiálech
a inzerátech, stejně jako na roll-upech/bannerech v Českém centru



prezentace generálního partnera v Galerii Českého centra se stánkem
v prémiové zóně v průběhu Czech Innovation Festival



seznam kontaktů všech zúčastněných



využívání jednacích místností Českého centra pro vlastní akce generálního
partnera

Partner Czech Innovation Festival
(projektové partnerství do 1000€)


uvedení jako partner a umístění loga na všech PR materiálech



prezentace partnera v Galerii Českého centra se stánkem během Czech
Innovation festival



seznam kontaktů všech zúčastněných

České centrum Berlín
České centrum Berlín je součástí celosvětové sítě 22 Českých center s ústředím
v Praze. Česká centra si kladou za cíl aktivně zprostředkovávat povědomí
o České republice a prezentovat ji jako moderní a dynamickou zemi s dlouhou
kulturní tradicí a velkým kreativním potenciálem. Jsou členem Sdružení evropských
národních kulturních institutů EUNIC a jsou financována Ministerstvem zahraničních
věcí České republiky.
České centrum Berlín vede od roku 1993 dialog s německou veřejností v Berlíně,
na severu a na východě Německa a zároveň spravuje program Českého centra
Düsseldorf. Od roku 2012 sídlí v architektonicky jedinečné budově Velvyslanectví
České republiky v centru města. Disponuje multifunkčním sálem/galerií, jednacími
místnostmi a kancelářemi. Program se zaměřuje především na současné umění, vědu
a inovace, dokumentární filmy, literaturu, hudbu, design a architekturu. České
centrum nabízí kurzy českého jazyka na všech úrovních.
České centrum Berlín v číslech:
•

84 akcí v roce 2015 s více než 7 000 návštěvníky, partnerem dalších 167 kulturních
akcí s účastí více než 75 000 návštěvníky

•

aktuálně silná návštěvnická základna ve věkové skupině 20 – 40 let

•

téměř 3 000 fanoušků na Facebooku, aktivní činnost na Twitteru, Youtube
a Instagramu, téměř 2 000 odběratelů newsletteru

Kontaktní osoba pro CIF BERLIN 2016:
Simona Binková, T: +49 30 206 09 89 12, M: +49 157 59612962, E: binkova@czech.cz

