
 

 

DigiPrime 2. webinář pro první uživatele          
v automobilovém a textilním sektoru 

Abychom podpořili naše pokračující úsilí o vytvoření lepší budoucnosti pro evropskou oběhovou 
ekonomiku, s potěšením vás zveme, abyste se k nám připojili na informativním „Webináři pro 
první osvojitele v automobilovém a textilním sektoru“ evropského projektu DigiPrime, který 
je financován programem Horizon 2020 a jehož cílem je vytvořit digitální platformu pro oběhové 
hospodářství. 

DigiPrime je kolaborativní platforma navržená tak, aby usnadnila výměnu znalostí mezi 
společnostmi a poskytovateli služeb s cílem otevřít/vyvinout cirkulární obchodní případy 
založené na obnově a opětovném použití materiálů ve všech odvětvích. Platforma umožní 
společnostem sdílet osvědčené postupy a zkušenosti v celé Evropě, což urychlí jejich přechod 
na modely oběhového hospodářství. V rámci aktivit zaměřených na ověřování a mapování 
dopadů si projekt klade za cíl přilákat a přizvat ke spolupráci různé organizace na evropské 
úrovni, které se mohou stát prvními uživateli platformy. 

Cíle webináře: 

 Prezentace dovedností DigiPrime a výhod, které přináší uživatelům; 

 Identifikace příležitostí k využití DigiPrime ve váš prospěch; 

 Dosavadní výsledky dosažené v pilotních projektech; 

 Vytvořte strategii pro setkání s novými zainteresovanými stranami a začněte používat 
DigiPrime; 

 Dotazy účastníků. 

Výhody účasti na webináři: 

 Okamžité zvýšení viditelnosti na evropské úrovni. 

 Mít možnost požádat o vývoj platformy na míru vašim potřebám 

 Mít přednostní přístup k platformě a jejím službám v průběhu příštích dvou let s 
příslušnou bezplatnou pomocí projektových partnerů. 

 Slevy na všechny placené návrhy po dokončení projektu v roce 2024. 

 Možnost vytvořit si vlastní konkretizaci platformy vyhrazenou pouze pro vaši síť. 

Datum a čas: Čtvrtek 28. července 2022 v 14.30 – 16.30 hodin 

Odkaz pro webinář:  

Odkaz pro webinář a konečný program budou účastníkům zaslány den před akcí 

Pro rezervaci vaší účasti vyplňte tento formulář: https://forms.gle/776SVqxS9s6aNc7j7  

* Máte-li o akci zájem, ale dne 28. 7. 2022 v 14.30 – 16.30 hodin se nemůžete zúčastnit, přesto 

prosím odešlete své údaje, uděláme vše pro to, abychom vyhověli odlišným požadavkům. 

V případě dotazů nebo pokud potřebujete podporu kontaktujte nás, prosím, na adrese 

l.thai@innova-eu.net nebo a.gugliotta@innova-eu.net 

https://forms.gle/776SVqxS9s6aNc7j7
mailto:l.thai@innova-eu.net
mailto:a.gugliotta@innova-eu.net

