EUREKA EURIPIDES² po 8 letech opět v Praze
Ve dnech 5. a 6. června 2014 bylo uspořádáno v hotelu Panorama v Praze
mezinárodní zasedání EUREKA EURIPIDES² FORUM. Zasedání se účastnilo
na 90 zástupců z dvanácti zemí a České republiky. Podle vysoké účasti odborné
veřejnosti ze západních zemí včetně zástupců Kanady lze usuzovat o zájmu
podílet se na další činnosti tohoto velkého evropského průmyslového klastru
EUREKA EURIPIDES.
Když se vrátíme zpět do historie, součástí programu XXII. ministerské
konference EUREKY konané v červnu 2006 v Praze byl tehdy nově představený
a schválený klastr EURIPIDES. Tato ministerská konference zároveň oficiálně
ukončila předsednické aktivity České republiky v EURECE za období roků
2005 a 2006. Další dění klastru a jeho budoucnost je zajištěna jeho následným
schválením s prodloužením administrace až do roku 2020. Stalo se tak v červnu
2013 v Ankaře pod novým označením EURIPIDES². Trvalo celých 8 let, kdy
došlo k opětnému představení jeho současné podoby opět v Praze
prostřednictvím EURIPIDES² FORUM. Program EUREKA EURIPIDES²
FORUM zahájil v zastoupení MŠMT národní koordinátor J. Martinec společně s
předsedou klastru J. L. Maté. Poté následovaly odborné prezentace řešitelů se
svými výsledky projektové činnosti a získanými zkušenostmi. Druhý den
zasedání byl věnován přípravě nových projektů pro nadcházející období.
Nedílnou součástí zasedání byla organizace B2B jednání, která měla za úkol
vytvořit podmínky pro vznik nových konsorcií projektů.
EURIPIDES² s názvem „The Smart Electronic System Cluster“ má ve svém
portfoliu velké i menší výrobce elektroniky z celé Evropy, kteří nabízí svá
zázemí pro potřebnou výzkumnou a vývojovou činnost. Česká republika se stala
členskou zemí už od roku 2006 a po celou dobu jeho trvání se účastní na řešení
projektů výzkumu a vývoje. Účast v nich tvoří převážně české malé, nebo
střední podniky ve spolupráci s univerzitami. Nejlepších výsledků bylo
dosaženo u ukončeného projektu „INTELLIGENT SENSING AND
COMMUNICATING TEXTILE“, který získal v květnu 2014 statut úspěšného
projektu. Konsorcium projektu sestávalo z řešitelských organizací a univerzit
vedle České republiky, také z Francie, Německa a Švýcarska.
Přehled o dosavadní činnosti, ale i o budoucím dění bylo možné shlédnout
prostřednictvím instalace panelů v předsálí, která názorně ukazovala
s doprovodným popisem jednak výstupů již ukončených projektů, ale také nově
připravované záměry před schvalovacím procesem. Poděkování patří všem
organizátorům poměrně náročné akce.
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