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Inovačné fórum Slovensko - platforma, združujúca expertov v oblasti inovácií a výskumu
Porovnanie výskumných výsledkov svetových univerzít a výskumných ústavov
Ďalšie vydanie newslettra Podporných štruktúr 7RP - SCOPE 1/2013
Analýza stavu výskumu, vývoja a inovácií v ČR a ich porovnanie so zahraničím v roku 2012
Akčný plán EÚ pre elektronické zdravotníctvo 2012-2020
Štúdia o transfere vedomostí z verejných výskumných inštitúcií

Od 12.3.2013 na Slovensku oficiálne funguje Inovačné fórum Slovensko - neformálna platforma,
združujúca expertov v oblasti inovácií a výskumu na Slovensku. V tento deň sa konalo prvé stretnutie
inovačných expertov, ktoré sa venovalo problematike inovačných stratégií na národnej a regionálnej
úrovni. Cieľom Inovačného fóra je vytvorenie efektívnej platformy pre oblasť inovácií a výskumu,
zlepšenie postavenie Slovenska v ukazovateli inovačnej výkonnosti, kompetentné návrhy
a odporúčania pre tvorcov politík, podpora prípravy a implementácie inovačných stratégií na
regionálnej a národnej úrovni, návrh inovačných nástrojov a/alebo prezentácia a transfer úspešných
riešení podpory inovácií na lokálnej, regionálnej alebo národnej úrovni, stimulácia spolupráce
verejných a súkromných organizácií v oblasti inovácií, zvýšenie účasti v národných a európskych
programoch zameraných na inovácie, výskum a vývoj inovatívnych technológií, prepojenie
a spolupráca kľúčových hráčov a mediátorov v oblasti inovácií, stimulácia tvorcov a implementátorov
politík na začlenenie inovácií do centra záujmu rozvoja hospodárstva na lokálnej, regionálnej,
národnej i európskej úrovni, vytvorenie siete inovačných expertov a prepojenie na európske
a svetové siete v tejto oblasti, zefektívnenie spolupráce výskumu a priemyslu.
Viac: http://www.inovacneforum.sk
SCImago Research Group vypracoval Porovnanie výskumných výsledkov svetových univerzít
a výskumných ústavov na základe súboru kritérií (napr. publikácie, medzinárodná spolupráca, index
špecializácie). V rebríčku vyše 3200 organizácií z celého sveta sa nachádza len 6 slovenských:
Slovenská akadémia vied (429), Univerzita Komenského v Bratislave (792), Slovenská technická
univerzita v Bratislave (1059), Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (2101), Technická univerzita Košice
(2117), Žilinská univerzita v Žiline (3075). Kompletnú správu môžete nájsť na http://goo.gl/TtRfH.
Podporné štruktúry 7RP vydali ďalšie vydanie newslettra - SCOPE 1/2013, ktorý je tentokrát
zamerané na oblasť spoločenských a humanitných vied. Ide o najmenšiu tematickú oblasť
špecifického programu Spolupráca 7. rámcového programu, avšak s presahom aj do ostatných
oblastí. Záujem vedcov o túto oblasť je mimoriadne veľká, o čom svedčí aj najnižšia úspešnosť pri
získavaní projektov. Slovenskí vedci sa pomerne aktívne zapájajú do riešenia takýchto projektov,
o čom svedčí aj fakt, že sme úspešnejší v počte účastí a získaných finančných prostriedkov ako vedci
z Českej republiky. Viac: http://goo.gl/64zbD
Česká Rada pre výskum, vývoj a inovácie pripravila a publikovala Analýza stavu výskumu, vývoja
a inovácií v Českej republike a ich porovnanie so zahraničím v roku 2012. Zaujímavé sú najmä
porovnania so Slovenskom, kde nás vo väčšine ukazovateľov naši západní susedia porážajú.
Kompletnú správu nájdete na: Viac: http://goo.gl/mUP2A
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Európska komisia vydala v decembri 2012 Akčný plán pre elektronické zdravotníctvo 2012-2020 inovatívna zdravotnej starostlivosti pre 21. storočia (e-Health Action Plan 2012-2020 - Innovative
Healthcare for the 21st Century), ktorý sa zameriava na prekážky plného využitia digitálnych
možností v európskych zdravotníckych systémoch. Plán bude integrovaný do spoločenskej výzvy
Horizontu 2020 "Zdravie, demografické zmeny a dobré životné podmienky". Zameriavajú sa na
zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť a na kontrolu starostlivosti.
Akčný plán nájdete tu: http://goo.gl/juvAW
Na zadanie Európskeho parlamentu vypracovala spoločnosť Technopolis Štúdiu o transfere
vedomostí z verejných výskumných inštitúcií. Štúdia je zameraná na transfer vedomostí z verejných
vysokých škôl a ústavov akadémie do priemyslu s dôrazom na úlohu kancelárií pre transfer poznatkov
a technológií. Štúdia analyzuje stav a používané postupy inštitúcií členských štátov EÚ a porovnáva
ich s tými zahraničnými, najmä USA. Štúdia je voľne k dispozícii na webových stránkach Technopolis
Group - http://goo.gl/hvGya
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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:
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Ivan FILUS
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