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Európska komisia vydala odporúčanie pre MSP v projektoch "Výskum v prospech MSP"

Dohoda trialógu o programe Horizont 2020. Komisárka pre výskum Máire Geoghegan-Quinnová
v tlačovom vyhlásení dňa 25. júna 2013 oznámila, že došlo k dohode v rokovaniach o programe
Horizont 2020. Írske predsedníctvo, Európska komisia a Európsky parlament sa zhodli na znení piatich
základných právnych dokumentov nového programu, ktorými sú: dokument zriaďujúci Horizont
2020, špecifický program pre implementáciu programu Horizont 2020, Pravidlá účasti, dokument
o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (EIT) a strategické inovačné agenda EIT.
Nasledovať bude formálne odhlasovaní znení na rokovaní Rady a plenárnom zasadnutí Európskeho
parlamentu. Tlačovú správu nájdete na: http://goo.gl/iBdJF
EK rozširuje portál Access2Finance. Prístup k finančným zdrojom, podnikatelia a inovácií malých
a stredných podnikov sú jadrom stratégie Európa 2020 a jej hlavných nástrojov - Horizont 2020,
COSME a regionálnych fondov. EÚ opätovne prejavila solidaritu malým a stredným podnikom v
odpovedi na vzrastajúcou obtiažnosť získania finančných prostriedkov a investícií a 25. júna 2013
Európska komisia rozšírila svoj ústredný portál na financie EÚ o sekciu štrukturálnych fondov EÚ
(Európsky fond regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu). N aportáli nájdete aj zoznam
slovenských finančných inštúcií, ktoré poskytujú finančné prostriedky s pomocou európskych fondov
a iniciatív (CIP, EIB, RSFF). Portál je dostupný: http://goo.gl/WsupZ
Tematická správa Spoločného výskumného centra o normách. Nová správa Spoločného
výskumného centra (JRC) nazvaná "Science for Standards: a driver for innovation" opisuje kľúčovú
úlohu noriem v širokom spektre oblastí od zdravia a ochrany spotrebiteľov, energetiky, dopravy,
jadrovej bezpečnosti a ochrany až po životné prostredie. Informuje tiež o tom, ako JRC poskytuje
vedeckú a technickú podporu politikám únie v oblasti štandardizácie. Správu si môžete stiahnuť na:
http://goo.gl/wVrlm
Video o prvom držiteľovi ERC grantu pôsobiacom na Slovensku. Európska výskumná rada (ERC) pri
príležitosti svojho prvého zasadnutia na Slovensku v dňoch 17. a 18. júna 2013 natočila video
o prvom výskumníkovi, ktorý získal prestížny ERC grant a pôsobím na Slovensku. Ján Tkáč z
Chemického ústavu SAV bol úspešný v roku 2012 a v súčasnosti je na začiatku riešenia svojho
projektu - Electrochemical LEctin and glycan biochips integrated with NAnostructures (ELENA). Viac
o samotnom projekte a aj o tom ako je možné získať projekt ERC sa môžete dozvedieť zo samotného
videa, ktoré bolo pripravená v anglickej a slovenskej mutácií na http://goo.gl/8izjF
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Program podpory EÚ pre malé a stredné podniky (COSME) pre roky 2014-2020 schválený. Správa
írskeho predsedníctva oznámila uzavretie neformálnej dohody trialógu (v zložení írske predsedníctvo,
Európsky parlament a Európska komisia) pre nasledujúce finančné obdobie rokov 2014 - 2020 pre
program "Competitiveness of enterprises and SMEs" (COSME), pre ktorý budú uvoľnené prostriedky
vyše 2 mld. eur na rozvoj podnikania, internacionalizáciu a finančné nástroje pre MSP. Viac
informácií: http://goo.gl/TSXxq
Stretnutie ICT organizácií zamerané na bezpečnosť a vizualizácie sa bude konať 7. októbra 2013 vo
Viedni ako príležitosť na stretnutie výskumných a komerčných organizácií pôsobiacich v tejto oblasti.
Podujatie nadväzuje na úspešné podujatia prepájajúce priemyselné a akademické prostredie, ktoré
sa konali v minulosti v oblasti vied o živej prírode a materiálov. Príďte do TechGate do Viedne
a nájdite partnerov na spoluprácu v novom výskumno-inovačnom programe Horizont 2020 alebo
iných formách spolupráce. Viac informácií: http://goo.gl/u1tMs
Európska komisia vydala odporúčanie pre MSP v projektoch "Výskum v prospech MSP". Dokument
sa zaoberá nasledovnými záležitosťami: Správne vyhotovenie faktúr od dodávateľov výskumu
a vývoja ako predpoklad predchádzania administratívnym problémom pri finančných správach;
Požiadavky na faktúry pre bežiace a nové projekty; Požiadavky pre projekty uzavreté pred júlom
2013; Ostatné časté chyby pri vykazovaní nákladov. Odporúčanie si môžete stiahnuť tu:
http://goo.gl/S1vsC.
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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
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