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21. září

Operační programy 2021–2027 –  
– co mohou nabídnout městům,  
obcím a krajům?

19. října

Nové komunikační nástroje veřejné správy

7. prosince

Inovace v městském plánování

Začínáme vždy od 13.30 h.

 

Chcete zjistit, jak zavést inovační management  
a nastartovat inovace v prostředí veřejné správy?

Jak Vám mohou nové technologie pomoci  
v zefektivnění chodu organizace?

S jakými inovativními řešeními přišli Vaši kolegové  
a s jakými firmami na jejich rozvoji spolupracovali?

Připojte se k našim bezplatným webinářům, které mají za cíl inspirovat  
územní samosprávy a orgány státní správy k inovativnímu myšlení a projektům.  
Těšit se můžete na zajímavé hosty z řad expertů na daná témata.

Pro podrobnější informace a přihlášení navštivte

WWW.KVALITAVS.CZ    |   WWW.COUNTRYFORFUTURE.COM
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Jak nastartovat inovace  
v prostředí veřejné správy?

Jak vám mohou nové technologie  
pomoci zefektivnit chod organizace? 

Ministerstva vnitra a průmyslu a obchodu společně připravila sérii webinářů.  
Jejich cílem je inspirovat územní samosprávy, stejně jako orgány státní  
správy, k inovativnímu myšlení a projektům. 

Každý měsíc představíme nejzajímavější témata týkající  
se nových technologií a inovačního managementu,  
o kterých budou hovořit experti na danou problematiku.

INOVACE  
VE VEŘEJNÝCH  
ZAKÁZKÁCH
ÚTERÝ 20.4. 2021 OD 13.30
MODERUJE: David Sláma

WEBINÁŘ HOSTÉ

ÚČAST

Pro účast na webináři se nemusíte přihlašovat předem. 
Připojte se jednoduše proklikem následujícího odkazu

Těšíme se na vás!

V případě dotazů či podnětů k webinářům nás neváhejte  
kontaktovat na katerina.mudrunkova@mvcr.czhttps://aka.ms/InovacniWebinar_VIII

KONÁ SE ZA PODPORY:

Margita Pištorová
ředitelka odboru veřejných zakázek ve VaVaI
Technologická agentura České republiky
Využívání inovativních druhů veřejných zakázek  
(soutěžní dialog, inovační partnerství, rámcová dohoda) 

Jakub Váňa
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Inovativní postupy při zadávání veřejných  
zakázek kraje
 

Leona Gergelová Šteigrová
Institut odpovědného zadávání 
Sociálně odpovědné veřejné zakázky

Mojmír Florian
ředitel odboru veřejných zakázek II
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Kvalitativní přístup k veřejnému zadávání 
a praxe při jeho posuzování ze strany ÚOHS
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ZA MEDIÁLNÍ PODPORY 

http://kvalitavs.cz/webinare-inovacni-management/
https://www.countryforfuture.com/

