krátké zprávy
Dotace pro vystavovatele
na veletrhu Sensor+Test 2011
Mimořádná příležitost se nabízí v příštím roce všem českým firmám, které mají
zájem o prezentaci na mezinárodním veletrhu Sensor+Test, jenž se uskuteční 7. až 9.
června 2011 na výstavišti v Norimberku.
Tento významný odborný veletrh byl zařazen do programu Specializované výstavy
a veletrhy. V rámci operačního programu
OPPI může každá vystavující česká firma
získat dotaci na přímé náklady spojené s veletržní expozicí do výše 120 000 Kč. České
firmy tak mají příležitost zúčastnit se významného veletrhu za finančně výhodných
podmínek. Projekt zastřešuje Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR, vládní agentura
CzechTrade a marketingovou a komunikační podporu zajišťuje Hospodářská komora
České republiky.
Mezinárodní veletrh senzoriky a měřicí
techniky Sensor+Test je odborníkům z oboru většinou dobře znám, každoročně jsou zde
během tří veletržních dnů představeny novinky v oblasti senzorů a měřicích systémů.
Na veletrhu se pravidelně prezentuje přibližně 500 vystavovatelů a zpravidla na něj přijede zhruba 8 000 návštěvníků, třetina z nich
ze zahraničí.
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Na veletrhu Sensor+Test se mohou firmy
představit v rámci společné expozice nebo
v individuálních stáncích. Společná expozice je koncipována tak, aby se, díky podpoře z programu OPPI, náklady na expozici v podstatě vynulovaly. Přitom každý z vystavovatelů má k dispozici plochu pro vlastní
prezentaci a může využívat společné zázemí a kuchyňku. Zájemci o tuto formu účasti mohou kontaktovat společnost PROveletrhy (info@proveletrhy.cz, tel.: 220 511 974,
775 663 548) do 31. ledna 2011. Více informací o čerpání finanční podpory je možné získat v Českomoravské elektrotechnické
asociaci (ela@electroindustry.cz).
(ed)

Poznejte měřicí techniku
pro 21. století na konferenci České metrologické
společnosti
Již dvacátý ročník konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti pořádá Česká metrologická společnost ve dnech 22. a 23. března 2011 v Plzni, ve společenských prostorách
Alfa na Americké třídě. Jak napovídá motto konference Poznejte měřicí techniku pro
21. století, je jejím cílem seznámit účastní-

ky s moderními měřicími přístroji a měřicími metodami používanými ve strojírenství,
automobilovém průmyslu, elektrotechnice,
metalurgii, v opravárenských a dalších průmyslových organizacích při kontrole kvality
výrobků a výrobních procesů. V programu
konference budou také workshopy o geometrických tolerancích, popř. úchylkách v textuře povrchu, a o souřadnicové měřicí technice.
Konference je spojena s rozsáhlou výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky
pro měření délek a navazujících veličin, negeometrických veličin, pro zkoušky materiálu, přístrojů pro systémy pro řízení a kontrolu technologických procesů, informační
systémy metrologie a řízení kvality a pro kalibraci měřidel.
Konference je určena pro pracovníky útvarů řízení kvality, technické kontroly a metrologie, metrologických laboratoří, zkušební
techniky, technology, konstruktéry měřicích
přípravků a vývojové pracovníky, dále učitele
vysokých a středních škol příslušného zaměření. O bližší informace mohou zájemci požádat v sekretariátu ČMS paní Ivanu Vidimovou na čísle (tel./fax): 221 082 254, na e-mailu: cms-zk@csvts.cz nebo přímo na adrese:
Česká metrologická společnost, Novotného
lávka 5, 116 68 Praha 1. Úplná nabídka odborných akcí ČMS je na internetových stránkách ČMS: www.csvts.cz/cms.
(ed)
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