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4 infografiky pilotů projetu PPI2Innovate 
Za účelem představení výhod a pozitivního dopadu využívání PPI a inovativních řešení 

v oblasti ZDRAVÍ, ENERGIE a IKT, vyvinuli partneři projektu pro širokou veřejnost – 

občany ilustrativní infografiky, v nichž se diskutuje o potřebách, řešeních, inovacích 

a přínosech všech správních úrovní – místní, okresní, regionální a celostátní. Infografika 

je k dispozici po kliknutí na obrázek: 

Energie:        Zdraví:  Energie:  IKT:

PŘEHLED: 3. Dny PPI2Innovate Dny v Maďarsku, květen 2019 
V úterý 14. května 2019 Regionální inovační agentura pro střední Zadunají (CTRIA –
vedoucí partner projektu) ve spolupráci s projektovým partnerem Vláda župy Somogy 
uspořádali 3. Dny PPI2Innovate v rámci projektu PPI2Innovate a programu Interreg 
CENTRAL EUROPE.  

Cílem této akce bylo představit veřejné zakázky na inovace jako strategii zadávání 
veřejných zakázek, která může být základním nástrojem pro zadavatele veřejných 
zakázek na podporu místních inovací. Bylo zdůrazněno, jak může spolupráce mezi 
zadavateli a místními dodavateli přispět k inovacím. Veřejná akce přilákala 105 
účastníků z  řad zadavatelů veřejných zakázek, inovativních malých a středních 
podniků, institucí výzkumu a vývoje a dalších příslušných zúčastněných stran. 

Celá událost byla zakončena prezentacemi z pilotních projektů PPI a panelovou diskusí 
projektových partnerů, aby účastníkům ukázali, jaké jsou výzvy a perspektivy PPI ve 
středoevropském regionu. 

PRO VÍCE INFORMACÍ A FOTEK KLIKNĚTE ZDE 

KONTAKT: Udržitelnost zajištěna zřízením sítě & Národních 
kompetenčních center PPI 
Na základě získaných zkušeností z první ruky s implementací 4 pilotů PPI – Energie, 

Zdraví a IKT, založili partneři projektu PPI2Innovate Středoevropskou síť pro zadávání 

zakázek na inovace (CE PPI-N) s cílem předat know-how PPI, zajistit výměnu znalostí 

a stejně tak i udržitelnost. 

Máte zájem o připojení se? -> Spojte se s Vaším národním kontaktním místem:  

HU–CTRIA, CZ- DEX IC, SI-ICT TN, IT – UNITO, PL- RRDA , HR – HAMAG-BICRO. 

POTKEJTE NÁS BRZY NA:  

Evropský týden regionů a měst 

9. Říjen 2019

Brusel – Belgie

Navštivte nás zde:  

www.interreg-central.eu/PPI2Innovate 

Sledujte nás na Twitteru: 

#PPI2Innovate #innovation   #procure

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate/PL-Energy-City-of-Lublin-pilot.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate/HU-Health-Somogy-county-pilot.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate/IT-Energy-Region-Piedmont-pilot.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate/SI-ICT-Ministry-of-Public-Administration-pilot.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate/3rd-PPI2Innovate-Days--Hungary-Press-release.html
http://www.kdriu.hu/index.php/hu/
http://dex-ic.com/cs
http://www.ict-slovenia.net/
https://en.unito.it/
http://www.rarr.rzeszow.pl/
https://hamagbicro.hr/
http://www.interreg-central.eu/PPI2Innovate



