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Európska komisia publikovala výročnú správu k Spoločným technologickým iniciatívam (JTI)
Podporné organizácie v EÚ pre podnikanie požadujú zvýšenie rozpočtu pre MSP v Horizonte 2020
Výzva SIEA - Inovácie a technologické transfery s rozpočtom 110 mil. eur
Technologické centrum AV ČR vydalo publikáciu s názvom 7.RP - príbehy a výsledky
AutoDay2013, Bratislava - partnerské podujatie v automobilovom priemysle
Technologické centrum AV ČR vydalo Akcie Marie Curie - zmluvné a právne aspekty
TCI Network ponúka zoznam klastrových podujatí na rok 2013

Európska komisia publikovala Výročnú správu k Spoločným technologickým iniciatívam (JTI).
JTI boli zriadené ako pilotné projekty v období rokov 2007-2008 v rámci 7.RP v piatich strategických
oblastiach - aeronautika a letecká doprava (iniciatíva Čisté nebo), verejné zdravie (iniciatíva pre
inovačné lieky (IIL)), technológie palivových článkov a vodíkové technológie (iniciatíva Vodík
a palivové články (PČV)), vstavané počítačové systémy (iniciatíva ARTEMIS) a nanoelektronika
(iniciatíva ENIAC). Spoločné technologické iniciatívy zoskupujú zástupcov priemyslu, vedeckej
komunity a EÚ s cieľom definovať spoločné výskumné programy a investovať do rozsiahlych
mnohonárodných výskumných činností, najmä v časoch svetového hospodárskeho poklesu,
a predstavujú pre Európu veľmi zaujímavú príležitosť na posilnenie konkurencieschopnosti
vychádzajúce zo zásad vedeckej excelentnosti, otvorenosti a inovácie.
Zdroj: http://www.7rp.sk/aktuality/vyrocna-sprava-k-jti.html
Európska obchodná asociácia podnikateľakých anjelov (EBAN), Európska asociácia obchodných
a priemyselných komôr (EUROCHAMBRES), Európska asociácia pre rizikový kapitál (EVCA), Európska
asociácia remesiel a malých a stredných podnikov (UEAPME) a Európska sieť inovačných agentúr
(TAFTIE) mali dňa 22. januára 2013 spoločné podujatie v Európskom parlamente, kde zdôraznili
dôležitosť programu Horizont 2020 pri financovaní výskumu a inovácií v malých a stredných
podnikoch v celej Európe. Podporné organizácie zjednotili svoje úsilie, aby presadili zvýšenie
rozpočtu vyčleneného pre MSP z 15% na 20% ako súčasť širšej stratégie tak, aby dopad programu
Horizont 2020 na MSP bol významnejší ako súčasný 7. rámcový program.
Viac: http://us2.campaign-archive2.com/?u=8f90dd396bad20a5c6540194d&id=f47cd1d6a9
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) realizuje výzvu na opatrenie 1.1 - Inovácie
a technologické transfery s rozpočtom 110 mil. eur. Cieľom pomoci je podpora súkromného sektora
za účelom zvýšenia inovačných aktivít a zabezpečenia technologických transferov v podnikoch.
Podporou sa tiež prispieva k znižovaniu energetickej náročnosti výroby, znižovaniu ekologických
dopadov priemyselnej činnosti a zvyšovaniu efektívnosti výroby, čím sa zabezpečí zvýšenie
konkurencieschopnosti podnikov a služieb, rast pridanej hodnoty a tržieb za vlastné výrobky a služby.
Výška pomoci sa pohybuje medzi 50 tis. - 4 mil. eur. Uzávierka výzvy je 3. apríla 2013. Viac informácií:
http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-3447/vyzva-kahr-111sp-1201/
Technologické centrum AV ČR vydalo v rámci projektu NICER III publikáciu s názvom 7.RP - príbehy
a výsledky, ktorá formou rozhovorov zhŕňa skúsenosti úspešných riešiteľov s projektami 7.RP vrátane
ich prínosov a dosiahnutých výsledkov. Publikáciu si v elektronickej forme môžete stiahnuť tu:
http://www.fp7.cz/dokums_raw/7rpbrozurapribehy_1358415199.pdf
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Hľadáte partnerov na technologickú alebo komerčnú spoluprácu z oblasti automobilového
priemyslu? Dňa 24. apríla 2013 sa v Bratislave uskutoční partnerské podujatie AutoDay2013,
v rámci ktorého sa bude konať aj misia poľských automobilových firiem. Na podujatí budete môcť
prezentovať svoju organizáciu v rámci bilaterálnych stretnutí so slovenskými i zahraničnými
partnermi. Vstup na podujatie je zdarma! Registrácia a ďalšie informácie:
http://b2match.eu/autoday2013
Na konci roku 2012 vydalo Technologické centrum AV ČR v rámci projektu NICER III brožúru v edícii
Vademecum 7. RP - Akcie Marie Curie - zmluvné a právne aspekty / Marie Curie Actions Contractual and Legal aspects. Brožúra je stručným sprievodcom vybranými zmluvnými a právnymi
otázkami ako pre inštitúcie, ktoré prijímajú zahraničných výskumných pracovníkov, tak aj pre
samotných zahraničných výskumných pracovníkov, ktorí prichádzajú na výskumné inštitúcie
a nevedia, aké má postavenie zamestnanec podľa českého práva alebo nepoznajú relevantné
pravidlá projektov Marie Curie. Z tohto dôvodu je prvá časť brožúry v češtine, zatiaľ čo druhá
a tretia časť sú v anglickom jazyku. Publikáciu si v elektronickej forme môžete stiahnuť tu:
http://www.fp7.cz/dokums_raw/mcbrozura2012_1358415681.pdf
TCI Network - sieť na podporu konkurencieschopnosti, klastrov a inovácií ponúka zoznam
klastrových podujatí - konferencií a workshopov, ktoré sa budú konať v roku 2013. Klastre, združenia
priemyselných, inovačných a verejných hráčov vo vymedzenej technologickej oblasti, sú jedným
z najvýznamnejších hráčov pre rozvoj konkurencieschopnosti a inovácií. Aj keď sa na Slovensku dosiaľ
nevenuje klastrom primeraná pozornosť, verím, že v novom programovom období budú štrukturálne
fondy podporovať aj tieto združenia. Viac: http://www.tci-network.org/news/card/563
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V prípade, že si v budúcnosti neželáte dostávať podobné e-maily, prosím, dajte mi
vedieť prostredníctvom odpovede na tento e-mail a Váš kontakt bude odstránený
z mailing listu. Tiež budem povďačný za akúkoľvek spätnú väzbu k InnoNews na nižšie
uvedených kontaktoch.

Prajem príjemný deň!

InnoNews je pripravený aj s podporou iniciatív:

Kontakt:
Ivan FILUS
BIC Bratislava, spol. s r.o. (Business & Innovation Centre)
Enterprise Europe Network Slovakia
člen kancelárie Podporných štruktúr 7RP
SME NCP - National Contact Point: FP7 "Research for the benefit of SMEs"
INCO NCP - National Contact Point: FP7 "International Cooperation"

A: Zochova 5, 811 03 Bratislava, SLOVAKIA
T: +421 2 5441 7515, 5441 7606
F: +421 2 5441 7522
E: filus@bic.sk
L: www.linkedin.com/in/ivanfilus

www.BIC.sk • www.Enterprise-Europe-Network.sk • www.FP7.sk
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