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Inovačné vouchere sa rozbiehajú aj na Slovensku! Výzva pre poskytovateľov VV do 31.8.2013
EÚ a priemysel investujú 22 miliárd EUR do výskumu a inovácií
Program Eurostars 2 v Horizonte 2020 sa otvára väčšiemu spektru firiem
Správa o medzinárodnej spolupráci EÚ vo vede, technológiách a inováciách
Nový český portál pre európsky výskum
Pracovný dokument k Európskym technologickým platformám

Inovačné vouchere sa rozbiehajú aj na Slovensku! Výskumno-vývojové pracoviská na Slovensku sa
môžu do 31. augusta 2013 prihlasovať do databázy oprávnených riešiteľov projektov, ktoré budú
zaplatené prostredníctvom štátom dotovaných poukážok, tzv. inovačných voucherov. Termín na
predkladanie žiadostí riešiteľov o zaradenie do databázy bol predĺžený o mesiac. Žiadosti je potrebné
zaslať na adresu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá spolu s Ministerstvo
hospodárstva SR nový administratívne nenáročný mechanizmus podpory pripravila. Viac:
http://goo.gl/J9YCj1
Európska Komisia, členské štáty EÚ a európsky priemysel počas nasledujúcich siedmich rokov
investujú viac ako 22 miliárd EUR do inovácií v odvetviach, ktoré vytvárajú vysoko kvalitné pracovné
miesta. Väčšina investícií bude smerovať do piatich verejno-súkromných partnerstiev v oblasti
inovačnej medicíny, aeronautiky, biopriemyslu, palivových článkov a vodíka, a elektroniky. Tieto
výskumné partnerstvá oživia konkurencieschopnosť priemyslu EÚ v odvetviach, ktoré už poskytujú
viac ako 4 milióny pracovných miest. Takisto pomôžu nájsť riešenia hlavných výziev pre spoločnosť,
ktoré trh nedokáže sám dostatočne rýchlo vyriešiť, ako sú napríklad znižovanie emisií uhlíka alebo
zabezpečenie novej generácie antibiotík. Balík takisto navrhuje rozšíriť iniciatívu s cieľom zdieľať
investície do výskumu a inovácií v oblasti manažmentu letovej prevádzky v rámci iniciatívy Jednotné
európske nebo. Viac info: http://goo.gl/8PzqWK
Program Eurostars 2 v Horizonte 2020 sa otvára väčšiemu spektru firiem. Eurostars je jediný
celoeurópsky program špeciálne navrhnutý pre inovatívne malé a stredné podniky (MSP). Zatiaľ čo
väčšina hodnotiacich kritérií zostáva aj pre nasledujúce obdobie nezmenených, zameranie programu,
ktoré je stále orientované na MSP, bude podporovať viac účasť stredných firiem, ktoré participujú na
inovatívnom hospodárstve. Táto zmena umožní, aby bol program viac prispôsobený pre firmy
zapojené do výskumu procesov spojených s priemyselnou výrobou. Viac: http://goo.gl/NxjpbX
Správa o medzinárodnej spolupráci EÚ vo VTI. Prehľad o medzinárodnej spolupráci členských štátov
EÚ v oblasti vied, technológií a inovácií poskytuje správa, vypracovaná spoločnosťou Technopolis a
Manchester Institute of Innovation Research v spolupráci s národnými spravodajcami ERA WATCH na
zákazku Európskej komisie. Správa tiež opisuje vývoj budúceho monitorovacieho mechanizmu.
Dokument je k dispozícii na: http://goo.gl/fgq1vG
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Nový český portál pre európsky výskum. Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR v
spolupráci s Technologickým centrom ČAV spustilo nový internetový portál www.evropskyvyzkum.cz.
Cieľom portálu je mapovať Programy iniciatívy Európskej únie na podporu európskeho výskumu,
prinášať informácie o Európskom výskumnom priestore (ERA). Portál predstavuje jednotlivé
programy iniciatívy ERA, dokumenty a orgány, ktoré ich formulujú, ako aj medzinárodná výskumné
organizácie pôsobiace v rámci EÚ alebo v rámci členských krajín. Samostatný oddiel je venovaný
výskumu v Českej republike jeho prelínanie s európskou úrovňou. Na portáli možno nájsť aj súvisiace
právne predpisy, rozhodnutia európskych orgánov a ďalšie dokumenty vzťahujúce sebe k celej rade
výskumných odvetví. Portál je k dispozícii: http://goo.gl/2z62d8
Pracovný dokument k Európskym technologickým platformám. Európska komisia zverejnila
pracovný dokument "Stratégia pre európske technologické platformy: ETP 2020". Stratégia
upozorňuje na hlavné úlohy činnosti Európskych technologických platforiem (ETP) do roku 2020.
Ďalej predstavuje revidované kritériá pre uznanie ETP Európskou komisiou ako i zoznam schválených
platforiem. ETP sú priemyselná fóra súkromných a verejných subjektov, ktoré definujú výskumné a
inovačné programy pre konkrétne odvetvia. Podľa novej stratégie budú hlavnými funkciami ETP
rozvoj stratégií, mobilizácia zúčastnených strán, šírenie poznatkov a informácií. Stratégia je k
dispozícii tu: http://goo.gl/NCR9hv
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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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