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Aktuálne vydanie InnoNews sa venuje programu Horizont 2020, ktorý bude spustený presne o týždeň.
Nájdete tu dôležité informácie, možnosti hľadania partnerov a prípravy na nový program.
Čaká nás vyše 70 mld. eur na obdobie 2014-2020 a je len na nás, ako dokážeme vyčerpať čo najviac!
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Prvé výzvy na podávanie návrhov budú zverejnené 11. decembra 2013
Otváracia konferencia Horizont 2020 - 21. januára 2014 v Bratislave
Stretnite partnerov na "Horizon 2020 Connections" - 22. januára 2014 v Bratislave
Európska komisia zverejnila návrhy pracovných programov
EÚ aj v Horizonte 2020 podporuje rozsiahle súkromno-verejné partnerstvá
Slovak & Czech Horizon 2020 Space Information day, 13. decembra 2013 v Bratislave
EÚ stále hľadá odborníkov pre najväčší výskumný program
Dňa 3. decembra 2013 Rada EÚ prijala Horizont 2020

Prvé výzvy na podávanie návrhov budú zverejnené 11. decembra 2013. Európska Komisia spustí
už o týždeň prvé výzvy na podávanie návrhov v novom programe Horizont 2020. Tieto výzvy budú
otvorené vo všetkých témach. V tento deň budú taktiež k dispozícii finálne verzie pracovných
programov, implementačných pravidiel a ďalších relevantných dokumentov. Viac informácií nájdete
na: http://goo.gl/2s7lpM
Otváracia konferencia Horizont 2020 - 21. januára 2014 v Bratislave. Na konferencii sa zúčastní
komisárka EK pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn, predstavitelia EK ako aj
významné európske výskumné a priemyselné organizácie. Cieľom podujatia je priblížiť výskumníkom
a priemyselným hráčom nový a dosiaľ najväčší európsky rámcový program pre výskum, vývoj
a inovácie. Sprievodným podujatím konferencie bude partnerské podujatie Horizon 2020
Connections, ktoré sa bude konať o deň neskôr. Viac informácií nájdete už skoro na:
http://www.7rp.sk
Stretnite partnerov na Horizon 2020 Connections 22. januára 2014 v Bratislave - ako sprievodné
podujatie otváracej konferencie programu Horizont 2020 organizujeme partnerské podujatie, kde
budete môcť stretnúť potenciálnych partnerov pre spoločné projekty v rámci bilaterálnych stretnutí.
Získajte horúce novinky a základné informácie, prezentujte, diskutujte a rozvíjajte nové myšlienky
projektu na medzinárodnej úrovni. Zoznámte sa s mnohými partnermi pre spoluprácu v jedinom dni ušetrite množstvo času a peňazí pri hľadaní nových partnerov. Zaregistrujte svoj profil čo najskôr, aby
sme vám mohli nájsť vhodných partnerov v zahraničí. Viac informácií a registráciu zdarma nájdete na:
http://goo.gl/iZjFVZ
Európska komisia zverejnila návrhy pracovných programov pre jednotlivé témy nového programu
Horizont 2020. Po prvý raz sa tak európsky výskumníci a priemysel môžu zoznámiť s témami, ktoré
budú finančne podporené z programu ešte pred oficiálnym spustením výziev na predkladanie
návrhov. Pracovné programy obsahujú detailný popis tém, ktoré budú financované v období 20142015 v rámci prvých výziev na podávanie návrhov. Niektoré informácie môžu byť mierne upravené vo
finálnych verziách, ktoré budú zverejnené 11.12.2013. Môžete si ich stiahnuť na http://goo.gl/0504xl
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EÚ aj v Horizonte 2020 podporuje rozsiahle súkromno-verejné partnerstvá. Vo forme tzv. Joint
Undertaking spúšťa Innovative Medicines Initiative (IMI) 2, Fuel Cells and Hydrogen (FCH) 2, Clean
Sky 2, Bio-Based Industries, Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
a Single European Sky Air Traffic Management Research (SESAR). Taktiež pokračuje v programoch
a iniciatívach podľa čl. 185 o ES: Eurostars-2, European Metrology Programme for Innovation and
Research (EMPIR), European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP 2)
a Active and Assisted Living Research and Development Programme (AAL). Oficiálne infromácie
vrátane slovenčniny nájdete na: http://goo.gl/0504xl
Slovak & Czech Horizon 2020 Space Information day, 13. decembra 2013 v Bratislave. Slovenská
organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu
Slovenskej republiky a Technologické centrum Akadémie vied Českej republiky spolu organizujú 13.
decembra 2013 informačný deň k téme Vesmír v Horizonte 2020 aj s účasťou predstaviteľov
Európskej komisie. Viac informácií nájdete na http://goo.gl/0KoXYS.
EÚ stále hľadá odborníkov pre najväčší výskumný program. Európska komisia spustila novú výzvu
pre nezávislých odborníkov. Hľadá expertov na vyhodnocovanie návrhov týkajúcich sa finančných
prostriedkov EÚ a tiež pre iné činnosti, ako je monitorovanie, hodnotenie programu a rozvoju
politiky. Záujemcovia by mali žiadosť zasielať on-line čo najskôr kvôli prípravám na prvé hodnotenie
návrhov projektov, ktoré sa začne v roku 2014 na: http://goo.gl/Xc6TK0
Dňa 3. decembra 2013 Rada EÚ prijala Horizont 2020, program pre výskum a inovácie na obdobie
2014-2020. Rozpočet nového Rámcového programu bude 77. mld eur v bežných cenách, čo
z Horizontu 2020 robí najväčší výskumný program na svete. Rozdelenie rozpočtu v percentách
a ďalšie informácie sú k dispozícii v tlačovej správe, ktorú nájdete tu: http://goo.gl/GPJrOF

i

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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