
3

Professional conferences –  
a source of innovation

A number of professional conferences are 
available to businesses in the Pilsen Region 
every year. Research organisations present 
the results of their work, and suppliers offer 
the latest technological solutions. Applying 
these can represent an innovation for users, 
thus contributing to increasing the region’s 
competitiveness. 

Conferences that provided valuable inspiration 
included the international Laser Applications in 
Industry 2019 conference organised by Raptech s.r.o. 
and Increasing the Lifetimes of Energy Equipment 
Parts at Power Stations organised by the Research 
and Testing Institute Pilsen. Both professional 
conferences, as well as many others, will be held 
again in 2020, such as Contribution of Metallography 
to Solving Production Problems. This conference 
was also held by the Research and Testing Institute 
Pilsen and primarily focuses on the application of 
conventional and modern technologies and methods 
to study material structures when investigating 
the causes of production and operation defects 
and mechanical part and structure failures. The 
conference will take place in Mariánské Lázně on 2–4 
June 2020. 

An important platform where specialists from 
the academic and business sectors can meet 
and exchange international experience is also 
the University of West Bohemia in Pilsen, which 
organises the Industrial Engineering and Operations 
Management (IEOM) conference focused on Industry 
4.0, operations management and logistics, and the 
APPEL conference focused on applied electronics. 

Odborné konference – zdroj 
inovací

Podnikům je v Plzeňském kraji každoročně 
k dispozici řada odborných konferencí. 
Výzkumné organizace zde prezentují výsledky 
své práce, dodavatelé nabízejí nejnovější 
technologická řešení. Jejich uplatnění může 
pro uživatele představovat inovace, které pak 
přispívají také ke zvyšování konkurenceschop-
nosti regionu. 

Cenné podněty letos přinesla např. mezinárodní 
konference Využití laserů v průmyslu 2019, kterou 
uspořádala společnost Raptech s.r.o. či konfe- 
rence Zvyšování životnosti komponent energetických 
zařízení v elektrárnách, kterou uspořádal Výzkumný  
a zkušební ústav Plzeň. Obě tyto odborné konference, 
stejně jako řada dalších, by se měly uskutečnit i v roce 
2020. Jednou z nich je konkrétně konference nazvaná 
Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů.  
I tuto konferenci pořádá VZÚ Plzeň a jejím ústředním 
tématem je uplatnění tradičních i moderních technik  
a metod zkoumání struktury materiálů při řešení příčin 
výrobních a provozních vad a havárií strojních dílů  
a konstrukcí. Konference se uskuteční 2. – 4. června 
2020 v Mariánských Lázních. 

Za významnou platformu pro setkávání a mezinárod-
ní výměnu zkušeností mezi odborníky z akademické 
i podnikové sféry považuje konference také Západo-
česká univerzita v Plzni, která pořádá např. konferenci 
IEOM (Industrial Engineering and Operations Man-
agement), zaměřenou na problematiku Průmyslu 4.0, 
operačního managementu a logistiky, či konferenci 
APPEL, zaměřenou na aplikovanou elektroniku. 
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IEOM Pilsen 2019 conference  / Konference IEOM Pilsen 2019 (zdroj: http://ieomsociety.org/pilsen2019/)

Helpful links / 
Užitečné odkazy

www.ukr.plzen.eu

www.plzensky-kraj.cz

www.rra-pk.cz

www.czechinvest.org

www.bic.cz

www.biomedic-plzen.cz

www.comtesfht.cz

www.vtpplzen.cz

www.raptech.cz

www.vzuplzen.cz

www.metalografie.vzuplzen.cz

www.zcu.cz

ieomsociety.org/pilsen2019

www.bic.cz

www.lfp.cuni.cz

inovator.plzen.eu

ntis.zcu.cz

www.pesekm.com

www.firmaroku.cz

www.rodinnafirmaroku.cz
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