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Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje (TP UVZ)
patří mezi Národní technologické platformy schválené a podporované MPO ČR v rámci
Operačního programu Podnikání a inovace, jejichž cílem je přispět ve střednědobém až
dlouhodobém horizontu k hospodářskému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti a
udržitelného rozvoje.
TP UVZ je sdružením, založeným roku 2009 podle § 829 a následujících OZ, je
zastupována vedoucím účastníkem sdružení, kterým je Asociace pro vodu v krajině ČR.
Členy TP UVZ jsou univerzity VŠO, výzkumné instituce, podnikatelské subjekty,
provozovatelé závlahových soustav, neziskové organizace i st. podniky povodí Vltavy a Labe.
Partnery TP UVZ jsou Zdravotní ústav a Asociace inovačního podnikání ČR.
TP UVZ je plnoprávným a aktivním členem relevantní evropské Technologické
platformy – WssTP – Water Supply and Sanitation Technology Platform (www.wsstp.com)
Základní dokumenty TP UVZ jsou Strategická výzkumná agenda (12/2010)
Implementační akční plán (12/2013)
TP UVZ pro své členy zabezpečuje zejména:
- přístup k informacím o možných kooperacích, programech a fondech ČR i EU
- zařazování členských organizací anebo jejich expertů do týmů zpracovávajících různé
projekty TP UVZ, včetně projektů se zahraniční účastí (k 1.4. 2013 je iniciováno a
rozvíjeno 9 projektů – ceny jejich řešení se pohybují mezi 5-15 mil.Kč.)
- spolupráce při komunikaci s orgány státní správy, při návrzích inovací např.v oblasti
legislativně právní apod.
- poradenství při přípravě žádostí o dotace a granty a projektové poradenství obecně
- vyhledávání vhodných partnerů pro spolupráci v ČR i v zahraničí
- poradenství a spolupráce při vypracování smluv o dvoustranné spolupráci
- upozorňování a případné zabezpečování účasti na různé domácí i zahraniční akce –
konference, komerční setkání apod.
- spolupráce při zabezpečování účasti na komerčně orientovaných akcích, pořádaných
zahraničními subjekty, akcí typu brockerage, internetových konferencí apod.
- zakládání a rozvoj kooperačních uskupení
- organizování wokshopů, konferencí, kurtů, oborových dnů apod. podle aktuální
potřeby členů
- další podle aktuálních a/anebo specifických potřeb a námětů členů

