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PROČ? 

Start originálních a inovativních projektů ve východní Asii stále provází celá řada předsudků spojených 

s obavami z kulturních rozdílů, finanční náročnosti vstupu nebo porušování práv duševního vlastnictví. 

Podnikatelé zejména ze střední Evropy postrádají podporu a příklady dobré praxe, které by jim dodaly 

potřebnou odvahu pro první kroky směrem na východní trhy. 

CO? 

Podnikatelé, vědci a akademici z regionu střední Evropy, kteří již spolupracují s východní Asií na inovativních 

projektech nebo se teprve chystají zapojit, se sejdou na diskusním fóru v Praze. V rámci fóra bude možné 

sdílet zkušenosti a získávat další know-how a znalosti důležité pro práci s partnery z východní Asie. 

PRO KOHO? 

Fórum je určené pro podnikatele, vědce a akademiky, kteří mají zájem o spolupráci s východní Asii (Japonsko, 

Jižní Korea, Čína a Tchaj-wan), ale čelí různým organizačním a informačním překážkám. Potřebují získat 

inspiraci, která by je motivovala k dalším krokům. Dále se fóra zúčastní místní zástupci ze zemí východní Asie, 

aby se podělili o charakteristiky inovačních systémů v regionu a jak je možné se do nich zapojit. V neposlední 

řadě je fórum otevřené i pro novináře a širokou veřejnost. 

KDY? 

Asia Innovation Forum je plánované na květen 2016. 

KDE? 

Hub Praha, Node 5, Techsquare, (WBI inovační centrum) 

JAK? 

Fórum proběhne jako jednodenní setkání pro přibližně 80 až 100 účastníků. Celkem se počítá s 4 diskusními 

panely v následujících oblastech: (1) Informační a komunikační technologie, (2) Smart cities, (3) Ochrana 

životního prostředí a zdroje alternativní energie, (4) Inovační systém ve východní Asii. Jako řečníci vystoupí 

ředitelé společností nebo vedoucí výzkumných týmů ze zemí střední Evropy, kteří mohou sdílet negativní i 

pozitivní zkušenosti ze spolupráce se zeměmi východní Asie. Akce proběhne stylem krátkých inspirativních 

vstupů za asistence zkušeného moderátora. Pracovním jazykem bude angličtina. 

CO POTOM? 

V rámci přípravy na Asia innovation forum vznikne on-line platforma s multimediálním obsahem v podobě 

krátkých inspiračních videí, rozhovorů a případových studií zpracovaných ve spolupráci se společnostmi ze 

střední Evropy. Webová stránka bude fungovat jako vzdělávací nástroj a pomůže nastartovat pravidelné konání 

diskusních fór věnovaných inovační spolupráci s východní Asií. 


