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V tomto čísle ponúkam informácie o vybraných aktuálnych výzvach, analýzach a podujatiach.
Európske programy realizujú svoje posledné výzvy v tomto období a zároveň Európska komisia
v spolupráci s členskými krajinami pripravuje nové programy na obdobie 2014-2020 - komunitárne
programy, programy regionálnej spolupráce ako aj novú generáciu štrukturálnych fondov.
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7. rámcový program spúšťa výzvu ERA Chairs
Výzva programu COST na vytvorenie výskumných sietí
V programe Eurostars je otvorená priebežná výzva
Informačný deň programu Inteligentná energia Európa bude vysielaný on-line
Komisia predstavila plán stimulácie podnikateľského potenciálu v snahe prinavrátiť Európe rast
Prvá európska konferencia o hodnotení technológií, Praha (13.-15. marca 2013)
Medzinárodné partnerské podujatie Future Match 2013 (5.-9. marca 2013), Hannover (SRN)

7. rámcový program spúšťa výzvu ERA Chairs - pilotnú výzvu v programe Kapacity, sekcii Výskumný
potenciál. Cieľom je podpora integrácie inštitúcií v konvergenčných a okrajových regiónoch EÚ (čo je
celá SR s výnimkou Bratislavského kraja) v rámci Európskeho výskumného priestoru. Bude
podporených 5-6 projektov, pričom na jednu krajinu bude maximálne jeden projekt s financovaním
do 2,4 mil. euro. Uzávierka výzvy s rozpočtom 12 mil. eur je 30.5.2013. Viac info:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-ERAChairsPilotCall-2013&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7
Program COST vyzýva výskumných pracovníkov z celej Európe, aby predložili návrhy na vytvorenie
výskumných sietí a využili túto jedinečnú príležitosť k výmene poznatkov a vytvárania nových
európskych perspektív. V rámci akcií COST sa využíva proces otvorených výziev na podávanie
návrhov. Podpora sa bude zameraná na pokrytie nákladov na sieťové aktivity, ako sú stretnutia
(napr. cestovanie, diéty, organizácia stretnutí), konferencie, semináre, krátkodobé vedecké výmeny,
vzdelávanie, publikácie a osvetové činnosti. COST nefinancuje samotný výskum. Uzávierka výzvy je
29.3.2013. Viac info: http://www.cost.eu/participate/open_call
V programe Eurostars je otvorená priebežná výzva na podávanie žiadosti o poskytnutie grantu. Ďalší
(v poradí desiaty) termín pre podanie žiadostí je 4.4.2013. Eurostars je programom pre výskumne
orientované MSP, ktoré chcú spoločne realizovať výskumný projekt s jasnou komerčnou
realizovateľnosťou výstupov. Okrem MSP môžu v projektoch participovať aj výskumné organizácie
a univerzity. Viac info: http://www.eurostars-eureka.eu/when.do
Pre aktuálnu výzvu programu Inteligentná energia Európa organizuje Európska komisia informačný
deň, kde sa môžete dozvedieť viac informácií o pripravovanej poslednej výzve tohto programu.
Podujatie sa bude konať v Bruseli, 23. januára 2013. Hoci je informačný deň už plne obsadený,
záujemcovia budú môsť sledovať on-line prenos na monitoroch svojich počítačov. Viac info:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/2013/european-info-day_en.htm
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Na to, aby Európa znova zažívala rast a vyššiu mieru zamestnanosti, potrebuje viac podnikateľov.
Najviac nových pracovných miest – až 4 milióny ročne – vytvárajú v Európe nové spoločnosti, najmä
malé a stredné podniky (MSP). Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani preto predstavil Akčný
plán podpory podnikateľov a prevratnej zmeny podnikateľskej kultúry v Európe. V pláne sa
zdôrazňuje kľúčová úloha vzdelávania a odbornej prípravy v procese výchovy nových generácií
podnikateľov, pričom plán obsahuje aj osobitné opatrenia zamerané na pomoc ašpirujúcim
podnikateľom z radov mladých ľudí, žien, starších občanov, migrantov a nezamestnaných.
Viac info: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-12_sk.htm
Prvá európska konferencia o hodnotení technológií (Technology Assessment) s názvom "Technology
Assessment and Policy Areas of Great Transitions" sa bude konať v Prahe, 13-15. marca 2013.
Podujatie bude zamerané na spoločenské oblasti ako sú zdravotná starostlivosť a medicína, dodávky
energie, zmena klímy a mobilita a tiež využitie výpočtovej techniky vo všetkých oblastiach
spoločnosti. Viac: http://pacita.strast.cz/en/conference/general-info
Future Match 2013 (5.-9. marec 2013) v rámci výstavy CeBIT v Hannoveri (Nemecko) je 15. ročníkom
medzinárodného partnerského podujatia zameraného na na informačné a komunikačné technológie
(ICT) organizovaného sieťou Enterprise Europe Network. Od roku 1999 umožnil Future Match
vystavovateľom a návštevníkom na veľtrhu nájsť partnerov pre medzinárodnú spoluprácu, napr.
predaj, licenčné zmluvy, spoločné podniky, subdodávateľské zmluvy, transfer technológií alebo
vytvorenie projektov výskumu a vývoja. Na predchádzajúcom ročníku sa zúčastnilo takmer 400
organizácií z 39 krajín, pre ktoré bolo zorganizovaných vyše 1500 stretnutí. Viac info:
http://www.b2match.com/futurematch

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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