4. dubna 2012

Předmět: Pozvánka na první Evropskou letní školu k Parliamentary Technology
Assessment (PTA)

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás tímto pozvali na první Evropskou letní školu k Parliamentary Technology
Assessment, která bude zaměřena na problematiku obnovitelné energetiky. Cílovou skupinou
této akce jsou potenciální uživatelé Parliamentary Technology Assessment (PTA - metoda,
která podporuje rozhodovací procesy a veřejné debaty o nových technologiích) z celé Evropy.
Jedná se zejména o politiky, výzkumné pracovníky z oblasti energetiky; doktorandy;
pracovníky poskytovatelů veřejné podpory výzkumu a vývoje; profesionály z oblasti řízení
politiky výzkumu, vývoje a inovací; organizace občanské společnosti; vedoucí pracovníky
relevantních neziskových organizací; představitele průmyslových podniků; sociální partnery;
spisovatele vědecké literatury nebo žurnalisty.
Letní škola se koná od 25. do 28. června 2012 v Château de Colonster v belgickém
Lutychu. Účastníci letní školy se zde seznámí s potenciálem Parliamentary Technology
Assessment v teoretické i praktické rovině. Přednášky a semináře předních expertů v oboru
Vás blíže seznámí s metodami a možnostmi využití PTA pro Vaše pracovní aktivity. Navíc je
akce pojata interaktivně a nabízí jedinečnou příležitost diskutovat s přednášejícími
profesionály a řadou dalších zajímavých lidí z celé Evropy o tématech týkajících se vědy a
technologií, společnosti a politického rozhodování.
Letní škola je pořádána v rámci Evropského projektu, financovaného ze 7. Rámcového
programu, s názvem PACITA (Parliaments and Civil Society in Technology Assessment —
www.pacitaproject.eu), jehož cílem je podpořit v Evropě politické rozhodování založené na
odborných znalostech. Do projektu PACITA je zapojeno 15 institucí z různých evropských
zemí.
Dovolujeme se na Vás obrátit, neboť věříme, že by Vás účast na této letní škole mohla zajímat
a byla pro Vás přínosná. V příloze této pozvánky naleznete detailnější informace. V případě,
že se osobně nemůžete letní školy zúčastnit, prosím, předejte tuto pozvánku komukoli ve Vaší

organizaci i mimo ni, o kom se domníváte, že by pro něj toto téma mohlo být atraktivní a
zajímavé.
Neplatí se žádný registrační poplatek – organizátoři pokryjí výdaje na stravování všem
účastníkům. K dispozici bude omezený počet stipendií pro některé účastníky. Pro více
informací o letní škole a přijímacím řízení navštivte, prosím, webové stránky projektu
PACITA:
http://www.pacitaproject.eu.

Těšíme se na Vás v létě v Lutychu.
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