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Space Industry Day

konferenční sál Ministerstva dopravy ČR

Dámy a pánové,
vstupem České republiky do ESA (Evropské kosmické agentury) se otevírají českému
průmyslu, vědě a výzkumu zcela nové možnosti spolupráce a také přístup ke špičkovým
technologiím a výrobním postupům, které jsou uplatňovány v evropských kosmických
programech, např. při budování a následném průmyslovém využití systémů pro navigaci,
komunikaci a dálkový průzkum zemského povrchu.
V této souvislosti si vás dovolujeme jménem Ministerstva dopravy ČR, společnosti EADS
Astrium a oborových průmyslových asociací pozvat na odbornou konferenci zaměřenou
na možnosti zapojení českých firem do evropské kosmické spolupráce, která se pod názvem
Space Industry Day uskuteční v úterý 29.7.2008 v Praze v prostorách Ministerstva dopravy.
Budeme velmi rádi, pokud naše pozvání přijmete. Účast na konferenci je bezplatná, kapacitní
možnosti jednacího sálu konference jsou však omezeny. Proto Vás v této souvislosti prosíme
o provedení vaší včasné registrace, nejpozději do 25. 7. 2008, pomocí níže uvedeného
formuláře nebo internetu: www.tapmag.cz/sid, kde také naleznete průběžně aktualizované
informace o pořádané konferenci.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Karel Dobeš v.r.
vládní zmocněnec ČR

Petr Šlegr v.r.
náměstek ministra
Ministerstvo dopravy ČR

prof. Miroslav Svítek v.r.
prezident Sdružení
pro dopravní telematiku ČR

Konferenci pořádají Ministerstvo dopravy ČR a společnost EADS Astrium s podporou
Sdružení pro dopravní telematiku ČR a dalších oborových profesních sdružení českého průmyslu.
Organizace: TECHNOLOGIES&PROSPERITY, manažer konference Milan Sliacky, m.sliacky@tapmag.cz,
tel.: +420 261 066 111, fax.: +420 261 066 112, adresa: WIRELESSCOM, s.r.o., Ohradní 65, 140 00 Praha 4.

www.tapmag.cz/sid

PROGRAM KONFERENCE
9:00 Registrace na konferenci, ranní káva
9:30

Zahájení konference

Aleš Řebíček, Ministr dopravy ČR

9:45 Úvodní přednáška

Karel Dobeš, Vládní zmocněnec ČR

10:00

Vítejte v „Klubu“

Thomas Müller, EADS Astrium

10:30 Povinné programy Evropské kosmické agentury (ESA)

Podpora

Klaus-Peter Ludwig, EADS Astrium

10:50

Přestávka na kávu, občerstvení

11:20 Volitelné programy Evropské kosmické agentury (ESA)

Dr. Peter Vits, EADS Astrium

11:40

Základní principy zadávání zakázek

Manfred Hocher, EADS Astrium

12:00 Perspektivy zapojení českého průmyslu
do evropské kosmické spolupráce
Diskusní panel, moderuje Roman Srp, SDT ČR
K účasti v diskusním panelu jsou zváni:

Karel Dobeš, Vládní zmocněnec ČR
Milan Holl, Asociace leteckých výrobců
Petr Bareš, Czech Space Aliance
prof. Miroslav Svítek, Sdružení pro dopravní telematiku
zástupci společnosti EADS Astrium
13:00

Space Industry Day

Pořadatelé

Organizace

Oběd

13:45 Space industry workshop
individuální (one-to-one) paralelní tematické diskuse
8 tematických okruhů, 6 časových slotů po 20 min
15:45 Závěr konference

Závazná přihláška

☞ JEDNACÍ JAZYK
ČESTINA / ANGLIČTINA
zajištěno simultánní tlumočení

☞ můžete také využít on-line formulář na www.tapmag.cz

Příjmení:

Jméno:

Spol.:
Pozice:
Ulice:

PSČ:

Město:

Země:

e-mail:

Telefon:

Vyplnění všech údajů je povinné.

V rámci workshopu mám dále zájem o individuální setkání s některým z níže uvedených odborníků:
ČR a ESA, Karel Dobeš

Zákl. principy zadávání zakázek, M. Hocher

O agentuře ESA, T. Müller

Průmyslové aplikace, M. Svítek, R. Srp

Závazné programy ESA, K.P. Ludwig

Czech Space Alliance, P. Bareš

Volitelné programy ESA, P. Vits

Asociace leteckých výrobců, M. Holl

Vyplněnou přihlášku zašlete obratem jako přílohu mailu na media@tapmag.cz, nebo faxem na telefonní
číslo: +420 261 066 112. O přijetí přihlášky budete informování na Vámi uvedenou emailovou adresu.

☞ Důležité upozornění: z důvodu bezpečnostních opatření v budově MD ČR počítejte
s možným zdržením při vstupu do budovy (detektor kovů, rentgen, ostraha).

