Veletrh Věda Výzkum Inovace prokázal životaschopnost, chystá se druhý ročník
Na 68 vystavovatelů a 70 vystupujících účastníků v rámci doprovodného programu z oblasti
vědy, akademického prostředí, významných firem i státní správy se zúčastnilo prvního
ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace, který se konal 9. až 11. března 2016 na BVV v Brně.
Hlavním cílem veletrhu bylo vytvořit novou platformu pro propojení vědecko-výzkumné a
aplikační sféry a poskytnout tak příležitost vědeckým týmům představit své výstupy odborné
i široké veřejnosti. To se podle vystavovatelů i partnerů akce podařilo a řada z nich je již nyní
rozhodnutá zúčastnit se druhého ročníku veletrhu.
„Velmi si vážím všech vizionářů, kteří měli odvahu poskytnout prvnímu ročníku veletrhu
záštitu nebo se stát jeho partnery a především těch, kteří se aktivně zúčastnili jako
vystavovatelé či účastníci konference a doprovodných programů,“ poděkoval organizátor
Veletrhu Věda Výzkum Inovace Ing. Martin Janča, Ph.D. „Díky nim se první ročník uskutečnil
a nyní můžeme budovat tradici veletrhu. Ověřili jsme si totiž, že veletrh tohoto typu je
potřebné pořádat a že je pro spoustu potenciálních vystavovatelů a návštěvníků účelné se ho
účastnit,“ dodal Martin Janča.
Záštitu nad Veletrhem Věda Výzkum Inovace převzala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,
místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. a Úřad
průmyslového vlastnictví. Odbornou veřejnost nejvíce zaujaly prezentace ústavů Akademie
věd a vysokých škol, laickou veřejnost a studenty zase expozice výrobce známé stavebnice
Merkur Toys s.r.o., elektromobil a virtuální realita Západočeské univerzity nebo studentská
formule z ČVUT. Velký zájem byl také o sekci mladých vědců. Pozitivní ohlasy sklidila odborná
konference, na níž prezentovalo 16 přednášejících své výzkumy a závěry například z oblastí
medicíny, lesnictví, meteorologie, informačních technologií a legislativy včetně patentového
práva.
To, že Veletrh Věda Výzkum Inovace skutečně propojil výzkumníky s těmi, kteří jsou schopni
uvést jejich nápady do praxe, dokládají reakce vystavovatelů i hostů. „Veletrh byl velice
prakticky zaměřený a naplnil veškerá má očekávání. Konečně se potkali ti správní lidé
navzájem. Zaznamenal jsem jedině pozitivní ohlasy. Teď jen všude slýchám, jak je lidem líto,
že se na veletrh nedostali. Myslím, že má potenciál v příštím roce povyrůst," nešetřil chválou
Dr. Jiří Navrátil ze společnosti SciTech Visual s.r.o. O významu veletrhu je přesvědčen i
odborný pracovník VaV Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i., Mgr. Richard
Lhotský, Ph.D.: "Naším cílem bylo zviditelnit se. Je super, že bude druhý ročník."

Podporu dalšímu ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace již nyní organizátoři opět
dojednávají se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Další z partnerů, Krajská hospodářská komora
Zlínského kraje, vyslovila organizátorům uznání. „Děkujeme za možnost zúčastnit se
veletrhu. Tento počin jsme hodnotili jako přínosný,“ uvedla ředitelka komory Bc. Iveta
Táborská.
Druhý ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace se uskuteční začátkem března 2017, opět ve
stejných prostorách BVV v Brně. „Již nyní pracujeme na jeho přípravě a chystáme celou řadu
vylepšení, kterými reagujeme na podněty vystavovatelů a návštěvníků prvního ročníku.
Uvedeme v život například slibovaný e-plán schůzek, kde si budou moci návštěvníci alokovat
svůj čas pro jednání s vystavovateli,“ prozradil jednu z novinek organizátor veletrhu Martin
Janča. Ten předpokládá, že díky pozitivním ohlasům na první ročník zájem vystavovatelů i
odborné veřejnosti o další veletrh výrazně vzroste.

