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Výzva pre inovačné vouchery v JIC je otvorená aj pre slovenské firmy
Výzva 7RP pre individuálne vedecko-výskumné pobyty pre skúsených výskumných pracovníkov
Úverová linka čínskej vlády otvorená pre 16 krajín strednej a východnej Európy
Prieskum o najvýznamnejších obmedzujúcich právnych predpisoch pre MSP v EÚ
Nová klasifikácia univerzít vytvorená za podpory z prostriedkov Európskej únie
Európska komisia vydala brožúrku ku komunikácii projektov 7RP
Európska komisia vydala Sprievodcu sociálnymi inováciami

Výzva pre inovačné vouchery v JIC je otvorená aj pre slovenské firmy. Juhomoravské inovačné
centrum spustilo 13.3.2013 výzvu na predkladanie žiadostí o inovačný voucher. Inovačný voucher je
osvedčený nástroj podpory transferu technológií pre inovatívne firmy z celého sveta s minimálnou
administratívnou záťažou a predstavuje dotáciu v hodnote až 100 tis. Kč / 4000€ (kryje 75% hodnoty
zákazky), určenú na nákup znalostí (služieb) od jednej z brnenských vedecko-výskumných inštitúcií.
Výzva je otvorená do 8.5.2013. Viac info: http://goo.gl/ZhwB6
14. marca Európska komisia zverejnila výzvy na predkladanie návrhov na individuálne vedeckovýskumné pobyty pre skúsených výskumných pracovníkov (t.j. tí, ktorí už získali titul Ph.D. alebo
majú aspoň 4 roky praxe vo výskume od doby, kedy získali titul oprávňujúci k doktorandskému
štúdiu) . Ide sa o európske vedecko-výskumné pobyty (IEF), vedecko-výskumné pobyty pre
výskumných pracovníkov z tretích krajín (IIF) a vedecko-výskumné pobyty v tretích krajinách pre
európskych výskumných pracovníkov (IOF). Celková výška rozpočtu vyčleneného na tieto granty
dosahuje 227 miliónov eur. Dĺžka trvania grantu sa pohybuje od jedného do troch rokov. Uzávierka
pre predkladanie návrhov pre všetky tri typy pobytov je 14. augusta 2013. Viac informácií o výzve
nájdete na: http://goo.gl/4ydW0
Úverová linka čínskej vlády otvorená pre 16 krajín strednej a východnej Európy. Sekcia
hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje
podnikateľskú verejnosť o možnosti čerpania úveru poskytovaného vládou Čínskej ľudovej republiky
pre 16 krajín strednej a východnej Európy. ČĽR má záujem investovať 10 mld. USD v projektoch
zameraných na oblasti - rozvoj infraštruktúry, moderné technológie, zelená ekonomika a energetika.
Viac informácií nájdete na: http://goo.gl/TX7HP.
Európska komisia zverejnila tento týždeň prieskum o najvýznamnejších obmedzujúcich právnych
predpisoch pre malé a stredné podniky v EÚ. Z prieskumu vyplýva, že medzi najvýznamnejšie
obmedzujúce faktory pre firmy patria najmä dane a clá, životné prostredie a bezpečnosť produktov,
systém sociálneho poistenia a podnikateľské prostredie. Prieskum bol realizovaný na vzorke 1000
respondentov z rady MSP a podporných organizácií na jeseň 2012. Výsledky prieskumu môžete nájsť
na: http://goo.gl/0xdp0.
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30. januára sa verejnosti v rámci írskeho predsedníctva EÚ predstavila nová klasifikácia univerzít,
ktorá bola vytvorená za podpory z prostriedkov Európskej únie. Nový „viacrozmerný“ zoznam sa
vzďaľuje od tradičných prístupov k hodnoteniu výsledkov univerzít, z ktorých väčšina venuje
neúmerne vysokú pozornosť excelentnosti výskumu. Nový prístup bude hodnotiť univerzity podľa
širšieho spektra faktorov, a to v piatich samostatných oblastiach: získané uznanie v oblasti výskumu,
kvalita vyučovania a učenia, medzinárodná orientácia, úspešnosť odovzdávania poznatkov (napr.
partnerstvá s podnikmi a začínajúcimi podnikmi) a príspevok k rastu regiónu. Predpokladá sa, že do
klasifikácie sa zapojí približne 500 univerzít z Európy a z celého sveta, pričom prvé výsledky budú
uverejnené začiatkom roka 2014. Tlačovú správu v slovenčine nájdete na: http://goo.gl/tEb1b.
Európska komisia (GR pre výskum a inovácie) nedávno vydala brožúrku ku komunikácii projektov
7. rámcového programu: "Communicating EÚ Research & Innovation - A guide for project
participants". Tento sprievodca má pomôcť projektovým koordinátorom a vedúcim tímu efektívne
komunikovať ciele a výsledky ich práce a vyvarovať sa častých chýb. Brožúrku nájdete tu:
http://goo.gl/sKLB7.
Európska komisia vydalo novú publikáciu: Sprievodca sociálnymi inováciami (Guide to Social
Innovation). Na účely tohto sprievodcu zahŕňa pojem "sociálne inovácie" ako akékoľvek inovatívne
opatrenia, ktoré majú vyslovene sociálne zámer (oproti výhradne technológií a obchodu). Sú tu
okrem iného uvedené praktické rady pre zamestnancov regionálnych úradov štátnej správy, ako
podporiť a umožniť realizáciu sociálnych inovácií a ako zakomponovať sociálne ciele do ostatných
politík. Sprievodcu nájdete tu: http://goo.gl/uRI6T.
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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 • www.InovacneForum.sk
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