                                              Správa zo zahraničnej pracovnej cesty
1.Účastník ZPC
Mgr.Danica Hudáková, hlavný štátny radca, Odbor štátnej a európskej politiky vo VaT, Sekcia vedy a techniky MŠVVŠ SR
Kontaktné údaje: Stromová 1, 813 30 Bratislava; tel.: 59374747;email: danica.hudakova@minedu.sk
Ing.Igor Kočiš, odborný garant 7.RP ERANET projektu, Geothermal Anywhere
Kontaktné údaje: Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava; tel.: 209201000; email: Igor@geoany.sk

2. Zahraničná pracovná cesta
Štát: Island
Mesto: Reykjavík
Vykonaná v dňoch: 30.5.- 31.5.2012
Názov prijímajúcej organizácie: Orkustofnun, National Energy Authority, Island
Adresa: Národné múzeum Island,Sudurgätu 41,101 Reykjavík
Účel cesty: Účasť na ERA NET kick off mítingu (výzva 7.RP-ERANET-2011-RTD)
3.Rámcový program pobytu
30.5.2012
9.00-11.00  Formálne záležitosti mítingu:
Privítanie koordinátorom projektu p. Gudni Johannesson
Všeobecne informácie k projektu
Praktické pripomienky k financovaniu a reportingu projektu
Vstúpenie nového partnera z Maďarska- HGGI
Podmienky vstupu nových partnerov vo všeobecnosti
11.00 – 12.45  Prezentácie o vzájomnej spolupráce v geotermálnej sfére
Prezentácia o EEA grantových schémach – možnosti v geotermálnej sfére
Prezentácia možnosti  IPGT spolupráce
Prezentácia: Islandská geotermálna spolupráca
Diskusia o EGS možnostiach v súvislosti s výzvou EC FP7
13.00 – 17.00  Diskusie WP(pracovných skupín) – Brainstorming
Prezentácie k WP 1,2,3,4,5,6,7
Podrobná diskusia k WP2 a WP3
Pracovný plán a plán stretnutí
31.5.2012
10.00 – 17.00 Exkurzia
Exkurzia s možnosťou vidieť a spoznať ako je geotermálna energia na Islande využívaná mnohými spôsobmi
17.30-18.00  Vyhodnotenie a závery mítingu a súhlas a dohoda participantov na ďalších spoločných krokoch ERA NET projektu                  
4. Stručný priebeh zasadnutia
Hlavné body zasadnutia:
Všeobecný prehľad o projekte Geothermal ERA NET, nastavenie, ciele, časový plán a štruktúra riadenia.
	Prehľad o praktických otázkach týkajúcich sa financovania a podávanie reportov ES, vysvetlenie, ako sa vyhnúť najčastejších chýb uvedených v žiadostiach o preplatenie nákladov.
Prehľad o základných princípoch 7.rámcového programu grantovej dohody : štruktúra dohody, formy grantu, platobné spôsoby a analýzy schválených projektov.
Prerokovanie prijatie nového maďarského partnera – Maďarský geologický a geofyzikálny ústav (HGGI) , ktorý nahradí Energy Centre v konzorciu. Prerokovanie prijímania nových partnerov vo všeobecnosti.
	Geotermálna spolupráca – možnosti, formy, granty.
	Brainstorming pracovných skupín – diskusia o budúcej práci  a cieľoch pracovných skupín.
5.Odporúčané závery
dokončiť prípravné práce potrebné na vytvorenie európskej geotermálnej databázy, ktorých účelom je zdieľať informácie o prácnych a regulačných aspektoch, politík, opatrení, inštitúciách, výskumných projektoch, dátach
výmena informácií o stave geotermálnej energie, vrátane vnútroštátnych režimov podpory výskumu a vývoja, identifikácia nedostatkov
vytvorenie národných akčných plánov pre obnoviteľné zdroje energie
definovať možné problémy a prekážky pre spoločné aktivity a odporúčania praktických riešení týchto problémov
pripraviť a realizovať medzinárodné financovanie činností plánovaných projektov, administratívna a implementačná realizácia
zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu, vzdelávania a mobility vo výskume geotermie, zlepšenie v oblasti ľudských kapacít a zdieľanie osvedčených postupov. Analýza nedostatkov a zlepšenie rozvoja vedy  a zvýšenie spoluprác; hľadanie potenciálnych partnerov pre spoluprácu v ERA NET, rozširovanie ERA NET
pripraviť pôdu pre budúcu formuláciu spoločného európskeho plánu pre geotermálny výskum energetických technológií, vývoj, implementácie a inovácie
	konkrétne kroky v pracovných skupinách:
	WP2: pripraviť dotazník, zmapovať existujúce granty a systémy financovania a inventarizáciu RD&D projektov. Návrh dotazníka na predloženie pri najbližšom mítingu v septembri,
	WP3: zbieranie informácií a dostupných dát a existujúcich databáz v jednotlivých krajinách ERA NET,
	WP5: identifikovať a zhromažďovať informácie o hlavných zúčastnených projektu, využiť pri tom metodiku mapovania podľa predlohy Islandského geotermálneho klastra. Pripraviť šablónu, ktorá sa bude používať na takéto mapovanie,

WP7: mapovanie existujúcej mobility a odbornej prípravy a generovanie odporúčaní pre spoluprácu v oblasti ľudských zdrojov a vzdelávania.

6.Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
Dokumentácia je uložená na Sekcii vedy a techniky MŠVVŠ SR.

7.Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Výsledkom tohto zasadnutia je vytvorenie ERA NET projektu, v ktorom je úspešne ako jedna z desiatich krajín zapojená aj Slovenská republika. Taktiež sa vyžaduje aj participácia Slovenska pri vytváraní Európskeho akčného plánu(30% zníženie emisií CO2;20% úspory energie;20%obnoviteľných zdrojov a 10% biopalív)
Celkovým cieľom je vzájomné otvorenie národných výskumných programov a výskumných infraštruktúr a spoločných aktivít. Slovensko je súčasťou koordinačných činností, ktoré sa zameriavajú na realizáciu spoločne dohodnutých cieľov a spoločných aktivít a financovania spoločných trans-národných výskumných činností v geotermii.
8.Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií
Správa bude zverejnená na webovom sídle MŠVVŠ SR: www.minedu.sk

Súhlasím so zverejnením správy na internete.

Správu vypracovala: Mgr. Danica Hudáková
Dátum: 11.6.2012
Správu schválil: RNDr. Marta Cimbáková, poverená vedením Sekcie vedy a techniky MŠVVŠ SR



                    



