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Název projektu 

OKO AVO 15/17 

OKO cíleného výzkumu pro přípravu 
českých subjektů k mezinárodní 
spolupráci. 

 

Doba řešení: 10/2015 – 12/2017 

 
AVO o.p.s. 



Návaznost 

Projekt OKO AVO 15/17 navazuje na 
předešlé projekty OKO AVO, které 
úspěšně běží již od roku 2000 (OK422, 
OK439, OK469, OK10002 a LE11011) 

AVO o.p.s. 



Zaměření projektu 

Na cílený, podnikatelský výzkum, vývoj a 
inovace především v malých a středních 
podnicích. 
 

V projektu využijeme naši bezvadnou znalost 
těchto firem díky členské základně AVO.  
 

Hlavním úkolem projektu je zvýšit účast 
českých subjektů v mezinárodních 
programech.  

AVO o.p.s. 



Zaměření projektu 

Projekt chce využít toho, že značná část členů 
AVO a dalších spolupracujících soukromých 
subjektů má ve svých podnicích odborníky 
zabývající se mezinárodními projekty – 
obvykle však pouze v daném oboru. Projekt 
chce z nich vytvořit platformu, která 
vzájemným sdílením informací a jejich šířením 
mezi ostatní podnikatelské subjekty pomůže 
dalším ve vstupu do mezinárodní spolupráce.  

AVO o.p.s. 



Aktivity 
• vytvoření platformy odborníků na mezinárodní programy – SÍŤ OKO AVO, 

• popularizace a medializace aplikovaného VaV prováděného v soukromých 
firmách, 

• aplikace českých a evropských prováděcích předpisů týkajících se 
ekonomiky a účetnictví projektů do praxe českých subjektů, 

• pomoc při řešení specifických problémů z účetní, ekonomické a legislativní 
oblasti vznikajících při realizaci projektů výzkumu, 

• sledování legislativy týkající se výzkumu a její ovlivňování s cílem zlepšení 
prostředí pro aplikovaný výzkum, 

• poskytování informací o českých subjektech výzkumu pomocí aktuální 
databáze organizací zabývajících se výzkumem a vývojem, 

• poskytování informací o aktivitách v oblasti výzkumu a především o 
možnostech podpory projektů výzkumu a o možnostech zlepšení v oblasti 
komunikace a zviditelnění výzkumu českých subjektů. 

AVO o.p.s. 



Webové stránky 

 
avobloguje.wordpress.com/oko-avo 

 

https://www.linkedin.com/groups/8440199 

 

www.avo.cz 
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Děkuji za 
pozornost! 

  
 Martin Podařil, OKO AVO 

 
podaril@avo.cz 

776 133 652 
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