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Projekt EGEE je pevne orientovaný na úzke spojenie s priemyslom. Projekt 
ponúka viacero spôsobov ako sa zapojiť, od zdieľania informácií až po plnú 
technickú spoluprácu, ako aj účasť v úvodných fázach plánovania trvalej 
gridovej infraštruktúry, ktorá bude nasledovať po EGEE. 
 
Priemyselné fórum EGEE 
Integrálnou súčasťou EGEE je Priemyselné fórum (PF) EGEE, účelom ktorého 
je poskytnúť priemyslu príležitosť oboznámiť sa s EGEE a s najnovším 
vývojom v oblasti Gridov a rovnako tiež poskytnúť priemyslu prostriedok 
na odovzdávanie požiadaviek na projekt, s cieľom zaistiť priemyselnú 
relevanciu projektu EGEE. 
Okrem stretnutí a účasti na takých akciách ako sú EGEE konferencie, PF 
organizuje Priemyselné dni a na web portáli EGEE vedie samostatnú sekciu 
venovanú záujmom a potrebám priemyslu. 
 
Priemyselné aplikácie na infraštruktúre EGEE 
Sprístupnením veľkého množstva prostriedkov pripojených k EGEE Gridu 
EGEE v súčasnosti podporuje niekoľko úspešných priemyselných aplikácií – 
od spracovania seizmických údajov až po aplikácie malých a stredných 
podnikov v biotechnológii a v priemysle plastov. Zástupcovia týchto 
priemyselných aplikácií tvoria Priemyselnú komisiu (PK) a spolupracujú 
s technickými výbormi na aktivitách projektu EGEE na rovnakom základe ako 
zástupcovia vedeckých aplikácií. 
 
Podnikoví partneri EGEE 
Program nového združenia Podnikoví partneri EGEE (PPE) poskytuje 
spoločnostiam príležitosť nadviazať spoluprácu s EGEE v technických 
činnostiach, ako je napríklad koordinovaný technický vývoj, prieskum trhu, 
stratégie využitia alebo všeobecne prenos know-how a služieb do priemyslu. 
V rámci PPE získajú spoločnosti o.i. skorší prístup k dokumentácii, príležitosť 
publikovať články v správach EGEE, sponzorovať udalosti EGEE 
a ovplyvňovať program priemyselných udalostí, ako aj zúčastňovať sa procesu 
definovania udržiavanej infraštruktúry, zahrnutej do EGEE. 
 
Ďalšie informácie: 
• Priemyselné fórum EGEE  

Prihláste sa na EGEE web portál www.eu-egee.org ako člen komunity 
EGEE a prejdite na www.eu-egee.org/industry_forum alebo kontaktujte 
p. Douglasa McKinleyho, d.mckinley@metaware.it 

• Priemyselné dni EGEE  
Viacej informácii o najbližšom Priemyselnom dni:  
www.eu-egee.org/egee_events/industryday  

• Priemyselná komisia EGEE  
Ak máte záujem použiť pre vašu aplikáciu infraštruktúru gridu EGEE, 
kontaktujte, prosím, p. Gabriela Zaquina, Gabriel.zaquine@cern.ch  

• Podnikoví partneri EGEE  
Ak máte záujem pracovať s projektom EGEE na technických otázkach, 
kontaktujte, prosím, p. Hannelore Hämmerle,                                            
hannelore.hammerle@cern.ch 
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