SLOVAK LIAISON OFFICE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT

Slovenská republika v Horizonte 2020
Oficiálne otvorenie Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj
Dátum:

16. januára 2015

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR
Organizátori:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Centrum vedecko-technických
informácií SR; Styčná kancelária pre výskum a vývoj

Základné informácie o podujatí:
Podujatie sa uskutočňuje pri príležitosti otvorenia Styčnej kancelárie pre výskumu
a vývoj v Bruseli (SLORD). Cieľom podujatia je priblížiť vedcom a výskumníkom dôvody
založenia SLORD, jej úlohy a ciele pri podpore účasti v európskych programoch
podporujúcich výskum a inovácie s dôrazom na Horizont 2020. Účastníci sa budú môcť
dozvedieť, ako im môže SLORD pomôcť pri ich snahách participovať v celoeurópskych
projektoch. Podujatie by malo byť interaktívne a očakáva sa širšie zapojenie publika.
Cieľom podujatia je priniesť prvé výsledky a skúsenosti s Horizontom 2020, a to v rámci
dvoch diskusných panelov. Prvý panel „Stratégie účasti v rámcových programoch“
prinesie pohľad zo všetkých hlavných sektorov na to, aké procesy a incentívy nastavujú
univerzity, Slovenská akadémia vied a firmy pri účasti v Horizonte 2020. Zároveň má
otvoriť diskusiu o tom, čo sú základné prekážky našej participácie v rámcových
programoch. Cieľom panelu je identifikovať:




najlepšiu prax pri zapájaní sa do Horizontu 2020
stratégie aké volia jednotlivé inštitúcie pri účasti v Horizonte 2020
motivácia pre inštitúcie a výskumníkov

Druhý panel „Slovensko v Horizonte 2020. Skúsenosti a odporúčania“ má priniesť
pohľad vedcov, ktorí sú dlhodobo aktívni v rámcových programoch, ako aj pohľad
postdoktoranda, ktorý získava prvé skúsenosti z projektov. Cieľom panelu je
identifikovať:





základné predpoklady úspechu v Horizonte 2020
skúsenosti s nastavením výziev a prípravou projektov
skúsenosti s hodnotením projektov
hlavné chyby, ktorým je potrebné sa vyhnúť pri príprave projektov
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Návrh programu
8:30 – 9.00:

Registrácia

9.00 – 9.30:

Oficiálne otvorenie
Juraj Draxler, minister, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ján Turňa, generálny riaditeľ, Centrum vedecko-technických informácií SR
Daniel Straka, vedúci, Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj

9.30 – 11.00:

Stratégie účasti v rámcových programoch – panelová diskusia
Moderátor: Dušan Šándor, 1. tajomník, Stále zastúpenie SR pri EÚ
Key note speech: Vladimír Šucha, generálny riaditeľ, Joint Research Centre
Panelisti:
Karol Fröhlich, člen predsedníctva, Slovenská akadémia vied
Ján Čelko, prorektor, Žilinská univerzita v Žiline
Stanislav Biskupič, prorektor, Slovenská technická univerzita
Dušan Meško, prorektor, Univerzita Komenského v Bratislave
Igor Kočiš, CEO, GA Drilling

11.00 – 11.30:

Prestávka na kávu

11.30 – 13.00:

Slovensko v Horizonte 2020. Skúsenosti a odporúčania – panelová diskusia
Moderátor:
Daniel Straka, vedúci Styčnej kancelárie pre výskumu a vývoj
Key note speech: Patrik Helmich, Aktuálny stav účasti v Horizonte 2020
Panelisti:
Vladimír Bužek, Fyzikálny ústav SAV
Radoslav Delina, Technická univerzita v Košiciach
Alexandra Bitušíková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Martin Weis, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Daniela Macáková, Ardaco, a.s.

13.00 – 13.30:

Závery
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