Proč EEB-CZ?
EEB-CZ je jedinou platformou specificky zaměřenou na podporu zapojení českých odborníků z oblasti energeticky
efektivní výstavby do evropských výzkumných a inovačních aktivit a ovlivňování strategického rozhodování EU
v této oblasti.


Zpracujeme analýzu zapojení do evropských projektů na míru a převedeme Váš výzkumný záměr
do konkrétní projektové žádosti



Poskytneme Vám individuální konzultace k programu Horizont 2020



Pořádáme tematické semináře a školení



Posílíme mezinárodní on-line profil Vaší organizace/výzkumného týmu



Prosadíme Vaše profesní zájmy v EU



Monitorujeme pro Vás oblast EEV a dáváme Vám tipy



Propojíme Vás s vhodnými partnery



Získáte informace o možnostech stáží a mezinárodní mobility

Co nabízíme firmám?
 Vyřešíme Váš problém jak vyvíjet a inovovat Vaše produkty a výrobní postupy, když nemáte dostatek
prostředků, kapacitu nebo vybavení pro výzkum. Usnadníme Vaší organizaci přístup k nejnovějšímu
přístrojovému vybavení nově vybudovaných výzkumných center podpořených z OP VaVpI. Pomůžeme
Vám získat partnery pro Váš výzkum a finanční prostředky pro jeho realizaci - vytvořit projektové
konsorcium a podat mezinárodní projektovou žádost


Propojíme Vás s prověřenými zahraničními partnery. Prostřednictvím účasti na mezinárodních projektech
můžete získat přístup na zahraniční trhy a kontakty na nové průmyslové partnery. Umožníme Vám
vybudovat si dlouhodobou spolupráci s vědecko-výzkumnými institucemi po celé Evropě.



Získáte přístup k nejnovějším poznatkům a trendům v oboru energeticky efektivní výstavby



Pokud patříte k jedné z největších firem v oboru a máte ambice ovlivňovat dění např. v oblasti formulace
regulací a technických požadavků na novou výstavbu, nalezneme strategii pro efektivní prosazení zájmu
Vaší společnosti

Co nabízíme veřejným výzkumným organizacím a veřejným vysokým školám?







Poskytneme Vám včasné informace o projektových výzvách pro Vaši výzkumnou skupinu. Získáte
ucelenou strategii zapojení výzkumného týmu do mezinárodních projektů.
Přetavíme Váš výzkumný záměr do konkrétní projektové žádosti (podané do evropského programu
Horizont 2020 aj.)
Posílíme mezinárodní profil Vašeho výzkumného týmu pro zapojení do mezinárodních konsorcií v rámci
Evropského výzkumného prostoru formou online profilování
Posílíme Vaši vazbu na aplikační sektor a Váš potenciál pro mezinárodní projekty EU. Informujeme a
proškolíme Vás v tom jak se účastnit mezinárodních stáží, stáží v průmyslu se zaměřením na transfer
technologií
Monitorujeme pro Vás oblasti energeticky efektivní výstavby (EEV) – aktuální dění v evropských politikách,
legislativní vývoj a informace z oblasti evropských dotačních programů. Umožníme Vám aktivně se podílet
na formulaci výzkumných a inovačních politik a prosazení vlastních témat v grantových schématech na
úrovni EU. Zprostředkujeme účast experta Vaší organizace na jednáních programových výborů a
odborných skupin institucí EU.
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