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Nová aplikácia pre MSP k právam duševného vlastníctva pre iPhone aj Android
Informačný deň 7. rámcového programu Európskej únie venovaný FET Flagship projektom
Semináre k "Výskumu materiálov" v 7RP a Horizonte 2020 v Bratislave a Košiciach
Medzinárodný strojársky kooperačný deň - Engineering 2013, 22.5.2013 v Nitre

Európska komisia predložila prehľad o fungovaní Štrukturálnych fondov EÚ v členských štátoch.
V Strategickej správe o vykonávaní programov politiky súdržnosti v období rokov 2007-2013 sú
zhromaždené dostupné informácie z členských štátov, vo väčšine prípadov z konca roku 2011.
Prostredníctvom troch fondov – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho
sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu – sa v rámci politiky súdržnosti EÚ v rokoch 2007-2013
investuje 347 miliárd EUR v 27 členských štátoch. Predstavuje to 35 % celkového rozpočtu EÚ na to
isté obdobie (975 miliárd EUR). V správe sa podčiarkuje aj dôležitosť významných zmien, o ktorých
v súčasnosti rokuje Európsky parlament s vládami členských štátov EÚ a ktoré sa týkajú politiky
súdržnosti na roky 2014 – 2020. Patrí sem napríklad strategickejšie zameranie zdrojov na kľúčové
priority a väčšie zameranie na výsledky a hodnotenie. Viac informácií: http://goo.gl/dfiWi.
Okrem vyššie spomínaného prehľadu Európskej komisie môžete nájsť aj detailný zoznam projektov,
pridelených financií a stavu implementácie Štrukturálnych fondov v SR k marcu 2013, ktorý pripravil
Centrálny koordinačný orgán. Nájdete tu prehľad vyhlásených výziev, stav implementácie ŠF podľa
OP, priorít a opatrení, stav implementácie regionálnych projektov ŠF podľa VÚC a OP, priorít a
opatrení a zoznam prijímateľov finančných prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 20072013 Viac informácií: http://goo.gl/Sykq1.
ČSOB je prvou bankou na Slovensku, ktorá ponúka podnikateľské úvery so zárukou Európskej únie
(program Úverových záruk a Záruk mikroúverov), vďaka čomu môžu živnostníci, malé a stredné
podniky získať ľahší prístup k financiám. Vďaka záruke EÚ sú úvery dostupnejšie pre širší okruh
podnikateľov, poskytuje sa výhodnejšia úroková sadzba a vyšší úverový limit ako pri štandardných
typoch úverov a banka sľubuje jednoduché a rýchle vybavenie úveru. Investičný úver možno použiť
na kúpu, modernizáciu, opravu prístrojov a technológií; kúpu a rekonštrukciu nehnuteľnosti, kúpu,
modernizáciu a opravu hnuteľných vecí alebo na refinancovanie úveru v inej banke. Viac informácií:
http://goo.gl/KfMZc.
Podľa správy Európskej komisie je zastúpenie žien v oblasti výskumu v EÚ stále nedostatočné. Hoci
podiel výskumných pracovníčok v Európe sa zvyšuje, ženy vo vedeckých disciplínach a ženy
s vedeckou kariérou sú stále zastúpené nedostatočne. Vyplýva to z najnovšieho vydania publikácie
„She Figures“, ktoré zverejnila Európska komisia. Ženy predstavujú iba 33 % európskych výskumných
pracovníkov, 20 % profesorov na plný pracovný čas a 15,5 % najvyšších predstaviteľov zariadení vo
vysokoškolskom sektore. Viac informácií: http://goo.gl/zKwbO.
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Nová aplikácia pre MSP k IPR. Úrad Veľkej Británie pre duševné vlastníctvo (UK Intellectual Property
Office) spoločne s ďalšími partnermi spustil aplikáciu duševného vlastníctva (Intellectual Property
App) určenú pre mikro a malé a stredné podniky (MSP). Má im pomôcť porozumieť oblasti práv
duševného vlastníctva (IPR) a ako ich využiť. Aplikácia ponúka prehľad patentov a ďalších
nehmotných aktív, predstavenie IP ako súčasti obchodného plánovania a odkazy na ďalšie zdroje.
Aplikáciu je možné zdarma stiahnuť z iTunes (Apple store) a Android App store: http://goo.gl/OKaLK.
Podporné štruktúry 7RP organizujú Informačný deň 7. rámcového programu Európskej únie
venovaný FET Flagship projektom. Program FET Flagship predstavuje novú iniciatívu EÚ, ktorá je
súčasťou iniciatívy FET (Future and Emerging Technologies). Cieľom je podporiť do budúcna
orientovaný výskum s potenciálom prinášať prelomové objavy v oblasti informačných technológií
s obrovskou pridanou hodnotou pre spoločnosť a priemysel Európskej únie. Informačný deň sa koná
vo štvrtok, 23. mája 2013 o 8:30 hod. na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v Aule
Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici 36. Ďalšie informácie a registrácia: http://goo.gl/MeS41.
Podporné štruktúry 7RP tiež organizujú Semináre k "Výskumu materiálov" v 7RP a Horizonte 2020
pri príležitosti návštevy head of Materials unit DG Research & Innovation Európskej komisie Renza
Tomelliniho na Slovensku. Semináre budú zamerané na predstavenie podpory výskumu materiálov
v rámci 7. rámcového programu a Horizontu 2020. Semináre sa budú konať 3. júna 2013 v Bratislave
a 5. júna 2013 v Košiciach. Ďalšie informácie a registrácia: http://goo.gl/N6f0x.
Agentúra SARIO v spolupráci s BIC Bratislava si Vás dovoľuje pozvať na Medzinárodný strojársky
kooperačný deň - Engineering 2013, ktorý sa uskutoční dňa 22. mája 2013, ako oficiálne sprievodné
podujatie 20. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu vo výstavnom areáli Agrokomplex v Nitre.
Na podujatí môžete stretnúť zaujímavých partnerov z oblasti strojárskeho priemyslu. Viac informácií:
http://goo.gl/iu0kg.
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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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