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Prvé výzvy programu Horizont 2020 sú spustené, rovnako ako podpora Horizontu 2020 na Slovensku.
Prinášame dôležité informácie z oblasti výskumu a inovácií, ktorých cieľom je informácia potenciálnych
záujemcov o nových výzvach, podujatiach, aktualitách a dokumentoch, ktoré im môžu pomôcť pri príprave
návrhov projektov a úspešnej účasti v novom rámcovom programe Horizont 2020 ako aj v inovačnom
procese a internacionalizácii založenej na nových poznatkoch, technológiách a know-how.
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Nové národné kontaktné body pre program Horizont 2020
Od 1. marca 2014 bude oficiálne otvorený nástroj pre MSP
Európska komisia spustila pokračovanie programu Eurostars
Český portál programu Horizont 2020
Štúdia Európskeho parlamentu o účasti MSP v programe Horizont 2020
Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2013!
Pilotný workshop - Horizont 2020 pre začiatočníkov, 25.2.2014, Bratislava

Pre záujemcov o program Horizont 2020 sú od januára k dispozícii nové národné kontaktné body
Horizont 2020, ktoré sú koordinované Centrom vedecko-technických informácii SR (CVTI SR) a sú
pripravené zodpovedať Vaše otázky ohľadne podporovaných oblastí, prípravy návrhov projektov, ako
aj finančné, administratívne i právne otázky týkajúce sa účasti v programe Horizont 2020. Rovnako sa
pripravuje aj slovenská stránka pre program Horizont 2020, ktorá bude spustená už čoskoro. Zoznam
kontaktných osôb je k dispozícii na adrese: http://goo.gl/80L8nD
Od 1. marca 2014 bude oficiálne otvorený nástroj pre MSP, v rámci ktorého si budú môcť po
prvýkrát v histórii európskych rámcových programov firmy individuálne (teda bez potreby konzorcia)
žiadať až 50 000 eur na štúdiu realizovateľnosti a 0,5-2,5 mil. eur na samotnú realizáciu projektu
vývoja, inovácií, testovania, pilotnej prevádzky. Uzávierky pre Fázu 1 budú 18.6., 24.9., 17.12.
a uzávierku pre Fázu 2 budú 9.10. a 17.12.2014. K predmetnej výzve pripravujeme v apríli informačné
semináre, o ktorých Vás budeme informovať. Výzvy s označením SMEINST nájdete v časti "Innovation
in SMEs" na stránke výziev programu Horizont 2020: http://goo.gl/nDxq7O.
Európska komisia spustila pokračovanie programu Eurostars. Eurostars 2 poskytuje financovanie
pre nadnárodné inovatívne projekty pre výskumné a vývojové malé a stredné podniky z viac ako
dvoch krajín programu Eurostars. Vďaka tejto medzinárodnej spolupráci malé a stredné podniky
môžu ľahko získať prístup na trhy. Na Slovensku poskytuje podporu projektov Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR . Na obdobie rokov 2014 – 2020 je plánovaná suma na podporu projektov
vo výške 500 000 EUR ročne. Maximálny možný príspevok je 150 000 EUR na jeden projekt. Výška
spolufinancovania je 50 %. Termíny uzávierky prihlášok v roku 2014: 13. marec 2014 a 11. september
2014. Viac informácii o výzva nájdete na: http://goo.gl/YtTqUV
Český portál programu Horizont 2020. Technologické centrum ČR spustilo portál pre Rámcový
program pre výskum a inovácie - Horizont 2020, kde môžete nájsť mnoho zaujímavých informácií aj
v českom jazyku. Snahou tvorcov nových stránok bola prehľadnosť a rýchla dostupnosť základných
informácií. Viac informácií: http://goo.gl/1Cs0UH.
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Štúdia Európskeho parlamentu o účasti MSP v programe Horizont 2020 z novembra 2013 sa na 68
stranách zameriava na hodnotenie budúceho podielu a úlohe malých a stredných podnikov (MSP)
v rámcovom programe pre výskum a inovácie - Horizont 2020 a na porozumenie navrhnutých
mechanizmov pre účasť MSP. Vychádza z výskumného kontextu MSP a ich účasti v 7. rámcovom
programe. Poskytuje ďalej aj fakty a údaje o cieľoch, riadenie a fungovanie dedikovaných nástrojov
pre MSP a modalitách v H2020. Dokument si môžete stiahnuť na http://goo.gl/SvHo4B.
Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2013. Ministerstvo hospodárstva SR
vyhlásilo siedmy ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2013. Súťaž sa
organizuje v troch kategóriách: výrobková inovácia, technologická inovácia, inovácia služby
(netechnologický proces). Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území
Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky. Prihlasuje sa
produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2013. Súťažiaci by mal
preukázať prvé skúsenosti s účinkom inovácie. Uzávierka podávania prihlášok je 15. apríla 2014.
Viac informácií: http://goo.gl/9xuH04.
Dňa 25. februára 2014 sa uskutoční Pilotný workshop - Horizont 2020 pre začiatočníkov, ktorý sa
zameria na predstavenie programu, podpory v SR, pravidlá účasti, portál programu, pracovné
programy, hľadanie partnerov, stratégie a taktiky na prípravu projektov a účasť v programe, ochranu
výsledkov, etické otázky, vedeckú excelentnosť, implementáciu projektu, finančné otázky a rady
hodnotiteľa projektov. Podujatie sa bude konať v priestoroch CVTI SR, Lamačská cesta 8A
v Bratislave. Viac informácií: http://goo.gl/1QmzJ4.
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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 s podporou:

Kontakt:
Ivan FILUS
BIC Bratislava, spol. s r.o. (Business & Innovation Centre)
Enterprise Europe Network Slovakia
NCP Horizon 2020 - Innovation in SMEs
NCP Horizon 2020 - Access to Risk Finance

A: Zochova 5, 811 03 Bratislava, SLOVAKIA
T: +421 2 5441 7515, 5441 7606
F: +421 2 5441 7522
E: filus@bic.sk
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