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Dovoľujem si Vám úvodom zaželať všetko najlepšie v roku 2013 a zároveň ponúknuť možnosť získavať
informácie o novinkách, podujatiach a výzvach z oblasti inovácií, výskumu a vývoja pod názvom
InnoNews, ktoré sa budem snažiť zosumarizovať do jedného e-mailu, ktorý bude distribuovaný podľa
disponibilného obsahu a času. Cieľom je pripraviť týždenne jedno vydanie InnoNews.
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výzva programu Inteligentná energia Európa (IEE)
výzva v Programe celoživotného vzdelávania (LLP - Leonardo da Vinci)
nový e-newsletter k 7. rámcovému programu - SCOPE
EK spúšťa projekty verejného obstarávania inovatívnych riešení
prehľad projektov financovaných v oblasti nových bezpečnostných technológií v 7RP
napriek kríze popredné firmy v EÚ aj naďalej investujú do inovácií
Enterprise Europe Network má už 54 členských krajín
pripravuje sa nový program Central Europe 2014-2020

Posledné výzvy v tomto období vyhlásil program Inteligentná energia Európa (IEE) v Rámcovom
programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP). Takmer 60 mil. eur je k dispozícii na projekty
nových a obnoviteľných energií, energetických úspor a energie v doprave. Uzávierka výzvy je
8.5.2013. Viac info: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
V Programe celoživotného vzdelávania sú stále aktuálne výzvy na podávanie návrhov pre program
Leonardo da Vinci. Aktuálne termíny podávania projektov Leonardo da Vinci sú:
• Mobilitné projekty: 1. február 2013
• Partnerstvá: 21. február 2013
• Mnohostranné projekty prenosu inovácií: 31. január 2013
• Mnohostranné projekty, siete a sprievodné opatrenia: 31. január 2013
Viac info: http://www.saaic.sk/llp.
V rámci Podporných štruktúr pre 7. rámcový program bol vydaný Nový e-newsletter k 7. rámcovému
programu - SCOPE, ktorý sa zameriava na oblasť nanotechnológií, nanovied a nových výrobných
technológií. Nájdete v ňom však aj dôležité informácie k finančným a právnym otázkam účasti v 7.
rámcovom programe.
Viac info: http://www.7rp.sk/aktuality/novy-e-newsletter-k-7-ramcovemu-programu-scope.html
Po spustení pilotných projektov implementovaných prostredníctvom predkomerčného obstarávania
(pre-commercial procurement), spúšťa Európska komisia v rámci CIP ICT-PSP projekty verejného
obstarávania inovatívnych riešení (Public Procurement of Innovative Solutions).
Viac info: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/links_en.html
Európska komisia investuje prostredníctvom 7. rámcového programu v období 2007-2013 sumu
1,4 mld. eur do výskumu a vývoja nových bezpečnostných technológií. Pripravila sumarizáciu
podporených projektov vo forme peknej a prehľadnej publikácie, ktorá je dostupná online na:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6296&lang=en&title=EUResearch-for-a-Secure-Society
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V čase pokračujúcej hospodárskej a finančnej krízy konkurenčná výhoda významných firiem so sídlom
v EÚ aj naďalej pramení z investícií do výskumu a vývoja. Napriek kríze popredné firmy v EÚ aj
naďalej investujú do inovácií, tvrdí Európska komisia vo svojej tlačovej správe z decembra 2012.
Ďalšie podrobné informácie nájdete v „tabuľke výsledkov investícií do priemyselného výskumu a
vývoja v EÚ“ na rok 2012, „prieskume trendov v oblasti investícií podnikateľského sektora do
výskumu a vývoja v EÚ“ na rok 2012 a ďalších správach IRMA (Monitorovanie a analýza investícií do
priemyselného výskumu): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1324_sk.htm
Sieť Enterprise Europe Network, poskytujúca pomoc pri medzinárodnom podnikaní, inováciách
a výskumných projektoch, sa začiatkom roku opäť rozrástla a počet jej členov dosiahol 54! Začiatkom
roku 2013 do jej radov vstúpila India. Tým dosiahla zlomový bod, keď sa počet partnerov z EÚ a mimo
nej vyrovnal a dokázala, že je významným globálnym hráčom na poli podpory podnikania a inovácií.
Zoznam členských krajín Enterprise Europe Network môžete nájsť na: http://portal.enterpriseeurope-network.ec.europa.eu/about/branches.
Európska komisia pripravuje nový program Central Europe 2014-2020, ktorým bude podporovať
spoluprácu európskych regiónov v nasledujúcom období. Zároveň zverejnila aj rozsiahlu analýzu
stredoeurópskeho priestoru na báze územnej analýzy, analýzy dokumentov, potrieb a mapovania
synergií v programe Central Europe v súčasnom období.
Viac info: http://www.central2013.eu/about-central/central-europe-2014-2020/

i

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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