
 
 

 1 

RESET závěrečná konference (online) 
19. ledna 2021 

9.00 – 13.00 CET 
Předběžný program (draft) 

 
Pro registraci klikněte zde 

 
09:00  Registrace a zkouška spojení 
 
09:30 Přivítání zástupcem pořádajícího partnera, Valerio Barberis - náměstek 

primátora města Prato 
 
09:45   Projekt RESET, Besnik Mehmeti - město Prato 
 
10:00  Hlavní přednáška: Meziregionální vzdělávání jako základ pro podporu 

udržitelnosti v textilním sektoru, Etienne Verhelle - Interreg Europe JS 
 
10:15  Prezentace Akčních plánů:  
   

 Akční plán - Yorkshire, Bill Macbeth - Textile Center of Excellence (TCoE) 
 Akční plán - Bucuresti Ilfov, Carmen Ghituleasa – Národní výzkumný a 

vývojový institut pro textil a kůži (INCDTP) 
 Akční plán - Toskánsko, Leonardo Marchetti - Next Technology 

Tecnotessile (NTT) 
 Akční plán - Valencie, Oscar Calvo – Textilní výzkumný ústav (AITEX) 
 Akční plán – Sasko, Romy Naumann – Saský textilní výzkumný ústav (STFI) 
 Akční plán - Norte, Paulo Cadeia – Technologické centrum Portugalska pro 

textil a odívání (CITEVE) 
 
Moderátor: Paolo Guarnieri - město Prato  
 
11:15   Online přestávka na kávu 
 
11:30  Hlavní přednáška: Směrem k evropskému dodavatelskému řetězci OOP: 

příspěvek textilního průmyslu, Lutz Walter – Euratex, generální tajemník 
 
11:45   VaV projekty malých a středních textilních podniků & RESET partnerů proti 

Covid-19 
 

 Výroba extrudovaných netkaných textilií jako polotovarů pro obličejové 
masky, Ralf Taubner - Saský textilní výzkumný ústav (STFI) 

 Aplikace nanovlákenných materiálů při ochraně dýchacích cest proti COVID-
19, Jan Buk – Pardam Nano4fibers s.r.o. 

 T-MASK – vývoj stroje pro „in-line“ a automatickou výrobu chirurgických 
masek podle certifikačních parametrů pro boj s globální pandemií COVID-19, 
Fernando Oliveira – Technologické centrum Portugalska pro textil a odívání 
(CITEVE) 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-reset-final-conference-131896677513
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 Testovací servis na podporu technologickou adaptaci valencijských textilních 
společností během Covid-19 krize, Oscar Calvo - Textilní výzkumný ústav 
(AITEX) 

 Covitec4Life - vývoj inovativní řady OOP na bázi textilu, opakovaně 
použitelných a omyvatelných, pro ochranu zdravotníků vystavených 
infekčním agens, Augusta Silva – Technologické centrum Portugalska pro 
textil a odívání (CITEVE) 

 Funkční barvení se samočisticím efektem pro oděvy, roušky a lůžkoviny, 
Lenka Martinková – Inotex spol. s r.o. 

 
Moderátor: Enrico Venturini - Next Technology Tecno Tessile (NTT)  
 
12:45  Zakončení, Pascal Denizart - Centrum evropských textilních inovací (CETI) 
 
13:00  Závěr jednání 
 
 


