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Poskytovatelia úverov pre MSP sa môžu zapojiť do výzvy EIF do 30.6.2013
Seminár: Efektívne využitie prostriedkov v schválených projektoch 7.RP - 19.6.2013
EÚ ocenila 9 inovatívnych verejných iniciatív
Správa Európskeho dvora audítorov k realizácii 7RP
Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-21SP-1301 od 24.6.2013 do 1.7.2013
Žiadatelia o nenávratné príspevky z OP KaHR môžu využiť aj mikropôžičkový program
Technologické centrum ČAV vydalo Echo č. 2/2013

Poskytovatelia úverov pre malé a stredné podniky sa môžu zapojiť do výzvy! Podpora malých
a stredných podnikov (MSP) na Slovensku v rámci iniciatívy JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre
veľmi malé až stredné podniky) pokračuje. Zdroje JEREMIE budú prístupné pre MSP prostredníctvom
finančných sprostredkovateľov, ktorých Európsky investičný fond (EIF) vyberá na základe výberového
procesu. Výzva je zverejnená na internetovej stránke eif.org. Termín uzávierky prijímania žiadostí je
30. jún 2013. Viac informácií: http://goo.gl/VXj4D
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) v spolupráci s Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu organizujú dňa 19.6.2013 Seminár 7. rámcového programu
Európskej únie na tému "Efektívne využitie prostriedkov v schválených projektoch 7.RP" (Finančné
riadenie 7RP a skúsenosti z praxe). Seminár je výhradne určený pre zástupcov inštitúcií s už
schválenými projektmi alebo projektmi odporučenými na financovanie predovšetkým z posledných
výziev 7. Rámcového programu. Viac informácií: http://goo.gl/dvw1d
EÚ ocenila 9 inovatívnych verejných iniciatív. Európska komisia oznámila víťaza Európskej ceny za
inovácie vo verejnej správe. Toto ocenenie sa udeľuje inovatívnym verejným iniciatívam
orientovaným do budúcnosti, ktoré sú prínosom pre občanov, podniky, vzdelávanie a výskum. Medzi
víťazné iniciatívy patrila napríklad aplikácie pre mobilné telefóny s informáciami o zdravotnej
starostlivosti, internetová platforma o možnostiach financovania pre firmy a systém pre odhaľovanie
plagiátorstva určený vysokoškolským inštitúciám. Viac informácií: http://goo.gl/KsJs1
Správa Európskeho dvora audítorov k realizácii 7RP. Osobitná správa Európskeho dvora audítorov
(EDA) č 2/2013 nazvaná "Zaisťuje Komisia efektívne vykonávanie siedmeho rámcového programu pre
výskum?" Bola zverejnená dňa 7. júna 2013. Audit sa zameral na pravidlá účasti v programe, procesy
Komisie a tiež na nastavenie dvoch nových nástrojov - spoločných technologických iniciatív (JTI)
a finančného nástroja na zdieľanie rizík (RSFF). Výsledky by mali byť užitočné nielen pre zostávajúce
obdobie 7RP, ale tiež pre prevádzkové nastavenie budúceho rámcového výskumného programu
Horizont 2020. Hlavné závery a odporúčania správy predstavil v deň zverejnenia správy novinárom
člen EDA Ladislav Balko (SK). Správu si môžete stiahnuť na: http://goo.gl/6A6yV
Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-21SP-1301. SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné
semináre k výzve KaHR zameranej na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj
spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou pomocou. Semináre sa
uskutočnia od 24.6.2013 do 1.7.2013 v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a Bratislave. Viac:
http://goo.gl/S2g4z
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Žiadatelia o nenávratné príspevky z OP KaHR môžu využiť aj mikropôžičkový program. Ministerstvo
hospodárstva SR a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania podpísali zmluvu
o spolupráci a spoločnom postupe pri využívaní mikropôžičkového programu záujemcami
o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov prostredníctvom OP KaHR. Mikropôžičky,
ktoré spravuje Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, sú dostupnejšie ako
bankové úvery. Mikropôžičkový program preto znamená rozšírenie možností spolufinancovania
projektov, čo môže pozitívne vplývať na možnosť získania nenávratných finančných príspevkov práve
mikro a malými podnikateľmi. Viac informácií: http://goo.gl/N4qwB
Technologické centrum ČAV vydalo Echo č. 2/2013. Tohtoročné druhé číslo Echa prináša napr
zhrnutie výsledkov týkajúcich sa inovačnej výkonnosti štátov EÚ podľa Európskeho inovačného
spravodajcu 2013, príspevok o zapojení SR do aktivít a projektov v oblasti palivových článkov a vodíka
alebo informácie o konferencii Fórum Life Science. Žiadatelia o ERC granty by sa mali zoznámiť
s príspevkom, ktorý rozoberá, do akej miery bibliometrickej údaje žiadateľov ovplyvňujú prijatie ich
projektu k financovaniu. Časopis si môžete stiahnuť na http://goo.gl/FScid.
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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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