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Dňa 19.6.2014 sa bude v Bratislave konať Inovačné fórum na tému: Úverové a investičné nástroje
pre firmy s podporou EÚ. V rámci Inovačného fóra by sme Vám radi priblížili existujúce aj nové
programy a nástroje na európskej i národnej úrovni ako aj skúsenosti slovenských finančných
inštitúcií s ich implementáciou. Na Slovensku boli úspešne spustené viaceré úverové a investičné
produkty prostredníctvom iniciatívy JEREMIE a programu CIP. Na obdobie rokov 2014-2020 pripravila
Európska komisia novú generáciu finančných nástrojov financovaných prostredníctvom programov
Horizont 2020 a COSME s rozpočtom vyše 4 mld. eur. Viac: http://goo.gl/9j2MNH.
Island a Nórsko sú prvými asociovanými štátmi k Horizont 2020. Island a Nórsko sa 16. mája 2014
stali prvými krajinami asociovanými k programu Horizont 2020. Výskumníci a inštitúcie z týchto
štátov sa môžu na základe tohto rozhodnutia zúčastniť projektov programe za rovnakých podmienok
ako členské štáty EÚ. Viac: http://goo.gl/0zJ6wb.
Vyhlásenie cien pre sociálne inovácie. Európska komisia udelila tri ceny za projekty sociálnej
inovácie, ktoré dokázali vytvoriť nové typy pracovných miest s ohľadom na sociálne potreby
spoločnosti. Cenu získali projekty z Talianska (recyklácia textilu), Belgicko (poľnohospodárstvo
v mestských oblastiach) a Írska (sociálne bývanie). Viac: http://goo.gl/LbYBki .
Kolektív autorov Technologického Centra Akadémie vied ČR vydal aktualizovanú brožúru k programu
H2020. Brožúra "HORIZONT 2020 - Stručne o programe" sa okrem základnej štruktúry programu
H2020 venuje aj jeho všeobecným črtám, finančným predpisom a otvorenému prístupu k vedeckým
informáciám. V elektronickej podobe si môžete brožúru stiahnuť tu: http://goo.gl/Fm8CB9.
Poznáme Inovatívne činy roka 2013. Spoločnostiam, ktoré sa o Inovatívne činy roka 2013 zaslúžili,
odovzdal ocenenia Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský 20. mája 2014 v rámci
Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Nechajte sa inšpirovať ich výsledkami.
Viac na: http://goo.gl/V9jEsp.
CVTI SR pripravuje informačné dni programu Horizont 2020: Zdravie, demografické zmeny a kvalita
života (30.5.2014), Životné prostredie, poľnohospodárstvo, lesníctvo a biohospodárstvo (9.6.2014),
Bezpečnosť (11.6.2014), Opatrenia Marie Sklodowska Curie (12.6.2014 Bratislava a 13.6.2014
Košice). Viac informácií: http://goo.gl/Vtiis4
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Informácie k výsledkom prvých výziev H2020. Na stránkach účastníckeho portálu sú priebežne
zverejňované informácie o prvých výzvach do H2020 (napr. počet predložených návrhov projektov,
štatistiky úspešnosti v prvom kole u dvojstupňových výziev). Sekciu "Call updates" nájdete tu:
http://goo.gl/F6ESpS
3. výročné fórum Stratégie EÚ pre Dunajský región (EUSDR) - 26.-27.6.2014, Viedeň. Výročné fórum
je hlavná udalosť roka pre Stratégie EÚ pre Dunajský región, ktorá združuje hlavných hráčov celého
Dunajského regiónu. Zameria sa na strategické smerovanie EUSDR, výmenu a prezentáciu názorov
a skúseností ako aj diskusiu o zásadných otázkach, perspektívach a nových výzvach stratégie. Viac
informácií: http://goo.gl/7HqSYf
Na podporu spolupráce a koordinácie výskumných a vývojových aktivít medzi Európskym
výskumným priestorom (ERA) a Stratégiou EÚ pre Dunajský región (EUSDR) bola zafinancovaná zo
7.RP iniciatíva Danube-INCO.net, ktorá v máji spustila aj nový portál, ktorý nájdete tu:
http://goo.gl/nHYf3w.
Európska komisia spustila výzvu na výber organizácií - multiplikátorov programu Erasmus pre
mladých podnikateľov na národnej úrovni. Uzávierka výzvy je 17.7.2014. Erasmus pre mladých
podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý dáva novým alebo nádejným podnikateľom
príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov z iných zúčastnených krajín, ktorí prevádzkujú
malé podniky. Viac informácií: http://goo.gl/VHvdpN
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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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