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Inšpiratívne inovácie naprieč Európou
Nové príležitosti pre výskumníkov a inovatívne podniky
v Strednej Európe
Tlačová správa č. 2

Európskym inovátorom bola za posledných pár mesiacov poskytnutá finačná podpora v celkovej
hodnote 25 000 EUR. Cieľom bolo prispieť k realizácii piatich inovatívnych myšlienok v rámci
Európy, od oblasti cloud computingu cez medicínu až po tzv. zelenú energiu.
Viac ešte príde: podobne podporených bude ďalších sedem nápadov, naďalej sa budú školiť
manažéri transferu technológií a klastroví manažéri, subjekty inovačného systému budú
vzájomne prepojené, budú prijaté regionálne implementačné opatrenia a zahájené pilotné akcie
– všetko vďaka projektu FORT.
Projekt FORT (FOstering continuous Research and Technology application je financovaný
programom Európskej únie Stredná Európa. Zahájený bol v máji 2011. Deväť partnerov z piatich krajín
pracuje spoločne na dosiahnutí rôznych cieľov týkajúcich sa inovácií a využitia výsledkov výskumu.
Projektoví partneri FORT zorganizovali päť podujatí Open House events, a to v Nemecku, Slovinsku,
Taliansku, na Slovensku a v Maďarsku. Počas podujatí bolo víťazom súťaže udelených päť tzv. Cross –
Innovation Voucher. Posilnila sa tak nadnárodná spolupráca v rámci stredoeurópskeho priestoru. Víťazi
môžu použiť voucher v hodnote 5 000 EUR na realizáciu svojich myšlienok s použitím služieb
poskytnutých z iného regiónu strednej Európy.
V Slovinsku, na Slovensku, v Taliansku a v Maďarsku boli organizované rôzne inovačné fóra tzv.
Innovation System Forums. Počas podujatí sa diskutovalo o aktuálnych príležitostiach a nástrojoch
pre výskum, vývoj a inovácie. Spojili sa tak zainteresované subjekty inovačnej kultúry.
V regióne Strednej Európy boli taktiež iniciované tréningy manažérov transferu technológií a
klastrových manažérov. V Nemecku sa uskutočnil dvojdňový tréning orientovaný na klastrový vývoj,
kým v Slovinsku bola organizovaná rozšírená séria školiacich modulov so zapojením aj slovinského
Úradu duševného vlastníctva a Svetovej organizácie duševného vlastníctva
Viacero z prioritných cieľov projektu už začalo byť realizovaných. Jedným z prvých krokov bolo
zriadenie “Medzinárodnej inovačnej platformy,” ktorá je online základňou pre výmenu inovačných
myšlienok, uľahčenie hľadania a zdieľania príležitostí na trhu pre partnerov z oblasti výskumu a vývoja.
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Následne bola zahájená “Medzinárodná inovačná sieť,” fungujúca ako neformálne združenie hráčov v
rámci inovačného systému. Založená je na spolupráci medzi existujúcimi sieťami. Medzinárodná
inovačná platforma a Medzinárodná inovačná sieť sú dostupné na oficiálnej webstránke projektu.
Ďalším

dôležitým

výstupom

projektu

je

publikovanie

Návrhu

spoločných

opatrení

(Joint

Recommendation of Measures) v angličtine a v národných jazykoch partnerov projektu. Tento
document bol vytvorený na základe rozsiahleho prehľadu regionálnych a európskych inovačných
politík a príkladov dobrej praxe realizovaných v poslednej dekáde. Návrh spoločných opatrení zahŕňa
sériu politckých odporúčaní, realizácia ktorých by mohla zlepšiť terajšiu inovačnú kultúru v regiónoch
partnerov projektu.
Vyššie uvedené podujatia budú mať pokračovanie aj v nasledujúcom roku, vrátane ďalších kôl
Innovation Open House events, medzi inými v Heildelberu, Nemecku (19. – 20. marca 2013) a
v Debrecíne, Maďarsku (2. február 2013) a ďalších podujatí Innovation System Forums. Pokračovať
budú aj tréningy manažérov transferu technológií a klastrových manažérov. Ďalšie pilotné akcie budú
zahájené na začiatku roka 2013.
Viac informácií a noviniek o projekte je dostupných na oficiálnej webovej stránke projektu FORT:
www.project-fort.com.
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