Hlavní priority TPEB ČR
S ohledem na mnohaleté působení ve strukturách EK
umožnit tuzemským subjektům zúčastňovat se programů
a projektů EK, zejména H2020
Stimulovat spolupráci mezi firmami, výzkumnými
institucemi a státem v klíčové strategické oblasti
zvyšování ochrany a odolnosti kritické infrastruktury.
Napomáhat definici zájmů a potřeb českých subjektů v
oblasti ochrany a odolnosti kritické infrastruktury ve
vztahu k národním i nadnárodním institucím a relevantní
legislativě.
Podporovat využití českých kapacit, know-how a best
practices.
Koordinovat a podporovat činnost členů platformy ve
vztahu k Národnímu programu energetické odolnosti ČR.
Stimulovat a kultivovat expertní i veřejnou diskusi o
ochraně kritické infrastruktury.
Zapojovat do uvedených aktivit malé a střední podniky či
startupy

Co řeší TPEB ČR

LISTED
TPEB ČR byla založena z iniciativy
PROPERTIES
Hospodářského výboru PSP ČR a MPO
ČR s cílem vytvořit silný projekt
partnerství veřejného a soukromého
sektoru
Je přední nadnárodní platformou
soustředící se na spolupráci mezi
veřejným a soukromým sektorem.
Sjednocuje a sdružuje velké
infrastrukturní společnosti, utilitní firmy,
relevantní organizace státní správy a
samosprávy a výzkumné organizace.
Aktivně zapojuje své členy do těchto
aktivit dle jejich kapacit a individuální
institucionální či obchodní strategie.
Vytváří institucionální a ekonomický
model pro rozvoj a podporu jejich
výzkumných, vývojových a aplikačních
aktivit v tuzemsku i v zahraničí.
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TPEB ČR se primárně zaměřuje na:

01

zkvalitňování veřejné i expertní diskuze
o ochraně a odolnosti kritické
infrastruktury

02

vytváření expertní sítě napříč státním,
soukromým a veřejným sektorem

03

organizování a přípravu projektů
výzkumu, vývoje a inovací a budování
aplikační báze v národním i evropském
kontextu

Nástroje naplňování strategie TPEB ČR

LISTED
Spolupráce s relevantními
institucemi
PROPERTIES
TPEB ČR expertně působí v Národním
programu energetické odolnosti ČR
koordinovaném MPO
TPEB ČR blízce spolupracuje s
Hasičským záchranným sborem ČR,
gestorem problematiky ochrany kritické
infrastruktury
Svazem průmyslu a dopravy ČR
Českou agenturou pro standardizaci

Veřejná a expertní setkání

01

TPEB ČR aktivně moderuje diskuzi o
potřebách státu v oblasti ochrany a
odolnosti kritické infrastruktury

02

TPEB ČR podporuje hledání inovačních
či legislativních řešení

03

TPEB ČR pomáhá formovat národní
pozice vůči nadnárodním iniciativám

04

03

TPEB ČR nediskriminačně hájí
institucionální a výzkumné zájmy členů
v nadnárodním kontextu.

Projekty výzkumu, vývoje a inovací
TPEB ČR je součástí českých i
evropských inovačně-kooperativních sítí,
které umožňují efektivní spolupráci na
projektových výzvách
TPEB ČR ve spolupráci s výzkumnými
organizacemi přivedla infrastrukturní i
utilitní firmy a organizační složky státu do
projektů výzkumu, vývoje a inovací na
národní (TAČR, Bezpečnostní výzkum
MV) i evropské úrovni (12 podaných
H2020 projektů, v současnosti se realizuje
projekt SecureGas)
TPEB ČR má vypracovanou komplexní
nabídku obsahující management enduserů, aktivity v procesech standardizace
(Česká agentura pro standardizaci) a
podporu v oblasti diseminace, komunikace
a policy dopadů v národním, regionálním i
evropském kontextu

TPEB ČR je platforma pro naplnění vašich cílů

• Reálná kooperativní síť pro
podnikatele, manažery a řídící
pracovníky velkých firem
• není nějaké zajímavé řešení ve spin-off
seskupeních, které by se vám hodilo
• někdo už řešil problémy, které teď řešíte
vy – vyměňme si zkušenosti, informace
a know-how
• někde už se vydali vaší cestou – zjistíte
to na našich setkáních
• Monitorujte situaci ve světě
• představitelé zahraničních firem na
našich setkáních
• potřebujete přesunout výrobu do
levnějších teritorií nebo naopak hodláte
nabídnout vaše možnosti zahraničním
partnerům
• jaká je situace v EU, co chystá
Evropská komise, na co se musíte
připravit
• jaké jsou nové normy a standardy ve
světě

• Zlepšete informovanost svých zaměstnanců a
připravte je na nové předpisy
• kurzy a školení – nové předpisy EU
• připravované změny předpisů a zákonů
• Buďte připraveni na nová nebezpečí
• je vaše ochrana dostatečně robustní
• jak jste zabezpečeni proti kybernetickým útokům
• nové přístupy k řešení vaší bezpečnosti

Technologická platforma "Energetická bezpečnost ČR"
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