
V dňoch 7. – 9. 10. 2019 sa uskutoční v Belehrade v Srbsku 4. konferencia o inováciách 
formátu Čína + 17 krajín SVE 

Cieľ podujatia: Podpora spolupráce a investícií do vynikajúcich výskumných a inovačných 
projektov s cieľom vytvoriť úspešnú výmenu nápadov, talentov, know-how a zdrojov v rámci 
formátu 17 + 1.

Krajiny formátu 17+1: Čína, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, 
Čierna Hora, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, 
Rumunsko, Slovinsko, Srbsko a Slovenská republika, Grécko (od 11. 4. 2019)

 

Program podujatia – podnikateľsko-inovatívna časť:

Na tomto podujatí sa očakáva účasť cca 200 čínskych inovatívnych firiem.

Predstavitelia podnikateľského sektoru si hradia cestovné i pobytové náklady.

 

07.10.2019 

– 19.30 Uvítacia recepcia 

 

08.10.2019 

– 8.30 Registrácia 

–  9.30 Otvorenie 

– 10.30 Panel venovaný úlohe inovácií v univerzitách a podnikateľských inkubátoroch 

– 11.45 Prezentácia Priemyselného parku srbsko-čínskeho priateľstva 

– 12.30 Panel venovaný konštrukcii inteligentných miest a dopravných systémov 

– 12.00 Obed 

– 13.30 Paralelné panely zamerané na umelú inteligenciu, vzdelávacie technológie, 
blockchain a fintech, agrotech a biotech, kybernetickú bezpečnosť, 5G technológie, 
automatizáciu, robotiku, technológie v zdravotníctve, automobily a inteligentné dopravné 
systémy, železničné a vlakové systémy, E-commerce, technológie dronov, nové riešenia 
priemyselnej digitalizácie, vesmírne technológie, Priemysel 4.0 a ďalšie podľa záujmu 
prihlásených firiem. 

– 18.00 Večera 



 

09.10.2019 

– 8.30 Registrácia 

– 9.30 Panel venovaný podnikaniu s Čínou 

– 10.45 Paralelné panely zamerané na umelú inteligenciu, vzdelávacie technológie, 
blockchain a fintech, agrotech a biotech, kybernetickú bezpečnosť, 5G technológie, 
automatizáciu, robotiku, technológie v zdravotníctve, automobily a inteligentné dopravné 
systémy, železničné a vlakové systémy, E-commerce, technológie dronov, nové riešenia 
priemyselnej digitalizácie, vesmírne technológie, Priemysel 4.0 a ďalšie podľa záujmu 
prihlásených firiem. 

– 10.45 Paralelný panel (v prípade dostatočného záujmu) venovaný ekosystému start-upov a 
fondom rizikového kapitálu 

– 12.00 Záver konferencie 

– 12.30 Obed 

– 13.00 Prehliadka Belehradu 

Účasť v podnikateľskej časti na Inovačných rozhovoroch môže byť vo forme: a) sponzora 
podujatia; b) vystavovateľa (ceny budú oznámené neskôr, podľa prejaveného záujmu), c) 
účastníka vybraného panelu a témy a d) účastníka B2B stretnutia. 

 

Kontakt podnikateľskej časti „Innovation Talk“ (na prihlásenie sa a bližšie informácie)

Jovana Majstorović, členka kabinetu predsedu Srbskej hospodárskej komory: 
jovana.majstorovic@pks.rs.

mailto:jovana.majstorovic@pks.rs

