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Informačné dni k posledným výzvam 7RP - program Ľudia
Výzva na projekty v oblasti verejného obstarávania na podporu inovácií
Európsky patent je opäť v odsunutý
Európska komisia vydala hodnotenie Únie inovácií 2013
Prvý doktorandský interdisciplinárny študijný program "Pokročilé materiály a nanovedy" v Brne
Zoznam všetkých projektov 7. rámcového programu so slovenskou účasťou
Európska komisia vyhlásila výzvu pre získanie ceny Inovátorka roka

Podporné štruktúry 7RP v SR pripravujú Informačné dni k posledným výzvam 7RP - program Ľudia
v oblasti stáží (aktivity Marie Curie) zamerané na individuálne vedecko-výskumné pobyty pre
skúsených výskumných pracovníkov. Je to posledná možnosť ako v tomto programovom období
získať financovanie výskumných pobytov v zahraničí za výhodných a jednoduchých podmienok.
Informačné dni sa budú konať 26.4.2013 v Bratislave na STU v Bratislave a 29.4.2013 v Košiciach
na Technickej univerzite v Košiciach. Viac informácií: http://goo.gl/3cMfu.
Európska komisia vyhlásila 15. marca 2013 výzvu na predkladanie návrhov projektov v oblasti
verejného obstarávania na podporu inovácií (Supporting public procurement of innovative
solutions, PPI), ktorá spadá pod Program podnikanie a inovácie (EIP) Rámcového programu pre
konkurencieschopnosť a inovácie (CIP). Táto výzva poslúži k prepojeniu 11 bežiacich pilotných
projektov PPI a podpory inovatívnych verejných zákaziek pod Horizont 2020. Rozpočet výzvy je
6,3 mil € a uzávierka je 28. mája 2013. Viac informácií: http://goo.gl/XbEKA.
Európsky patent je opäť v odsunutý. Rozhodnutie sa očakáva v horizonte 22 mesiacov. Španielsko
podalo dve žaloby na Európsky parlament a Radu EÚ u Súdneho dvora EÚ vo veci balíčka nariadení
k jednotnému patentu: prípad C-146/13 proti Nariadeniu 1257/2012 implementujúceho posilnenú
spoluprácu v oblasti vytvorenia jednotnej patentovej ochrany (Úradný vestník 2012, L 361/1 )
a prípad C-147/13 proti Nariadenie 1260/2012 o príslušných ustanoveniach o prekladoch (Úradný
vestník 2012, L 361/89). Na rozdiel od španielov, žiadne podobné paralelné aktivity sa neočakávajú
od talianov, ktorí už podpísali Dohodu o Európskom patentovom súde. Ďalšie informácie nájdete
na adrese: http://goo.gl/QiJ37.
Európska komisia vydala hodnotenie Únie inovácií 2013 (Innovation Union Scoreboard 2013), ktorá
tradične hodnotí inovačné prostredie a monitoruje doterajšiu implementáciu iniciatívy Únia inovácií
v rámci stratégie Európa 2020 v členských krajinách EÚ na základe komplexného indexu, ktorý
pozostáva z 24 ukazovateľov. Ukazuje sa, že hoci sa inovačný výkon EÚ zvyšuje, naďalej sa prehlbujú
rozdiely medzi jednotlivými krajinami. V hodnotení dosahuje Slovenská republika 20. priečku
v skupine "miernych inovátorov". Viac informácií: http://goo.gl/nZjrO.
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Stredoeurópsky technologický inštitút VUT (CEITEC VUT) oficiálne otvára prvý doktorandský
interdisciplinárny študijný program "Pokročilé materiály a nanovedy". Nový doktorandský program
ponúkne študentom možnosť čerpať vedomosti a skúsenosti odborníkov z troch špičkových
vedeckých inštitúcií súčasne. Študenti tak budú mať jedinečnú príležitosť využívať mnohokrát
unikátneho prístrojového a technologického zázemia vedeckého centra. Oproti bežným doktorským
programom sa líši tým, že študentom budú ako vyučujúci a najmä školitelia k dispozícii akademickí
pracovníci z Vysokého učení technického v Brne, z Masarykovej univerzity v Brne a vedci z Ústavu
fyziky materiálov Akadémie vied ČR. Ďalšie informácie nájdete na: http://goo.gl/nD4ag
Na stránke Podporných štruktúr 7RP v SR si môžete prezrieť prehľadný zoznam všetkých projektov
7. rámcového programu so slovenskou účasťou. Projekty je možné vyhľadať podľa tematických
oblastí. Ku každému projektu sú uvedené základné informácie a link na web stránku projektu na
participant portal. Upozornenie: uvedené sumy sú za celý projekt, nie za účastníka zo Slovenska.
Viac informácií: http://goo.gl/1KYv8.
Európska komisia vyhlásila výzvu pre získanie ceny Inovátorka roka. Cena je určená ženám, ktoré
prispeli nevšednými inováciami k rozvoju vedy a dokázali inovácie priviesť na trh. Cieľom iniciatívy je
zvýšiť povedomie o pôsobení žien v podnikateľskej oblasti a inšpirovať ostatné ženy, aby ich
nasledovali v podobnom duchu. Víťazka dostane 100 000 €. Uzávierka prihlášok je 15. októbra 2013.
Viac informácií: http://goo.gl/eRhNX.
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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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