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Príloha č.3 k Smernici č. 12/2011

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty 
1.  Účastník ZPC:
Ing. Rastislav Braďura, Národný delegát H2020 Programového výboru pre MSP a Prístup k prostriedkom rizikového financovania

2.  Zahraničná pracovná cesta:
Belgicko, Brusel
vykonaná v dňoch 27. septembra – 28. septembra 2016
Európska komisia, DG Research and Innovation, DG Enterprise and Industry, EASME
Prekročenie hraníc SR/Rakúsko 27.9.2016, 13:20
Prekročenie hraníc Rakúsko/SR 28.9.2016, 22:00
Dvanáste stretnutie Programového výboru pre MSP a Prístup k prostriedkom rizikového financovania
Pobytové náklady a iné výdavky si hradil účastník sám. Letenku hradí EK.

3.  Rámcový program pobytu:

27.9.2016 17:00 – 18:00 EASME, Covent Garden Building, Place Charles Rogier 16 – stretnutie k finančným aspektom SME instrumentu
28.9.2016 10:00 – 17:45 Európska komisia, Albert Borschette, rue Froissart, 1040 Brusel, Belgicko
Zástupcovia EK a EASME, národní delegáti členských krajín EÚ a AK

4.  Stručný priebeh rokovaní, resp.  študijného pobytu:

Predmetom jedenásteho zasadnutia Programového výboru pre MSP a Prístup k prostriedkom rizikového financovania bola nasledovná agenda:

1.	Privítanie a úvod
	Schválenie programu zasadnutia

Schválenie zápisu zasadnutia uskutočneného 8. júna 2016
2.	Aktualizácie
	'Innovation associate' pilotný projekt: ohlas medzi MSP a stav hodnotenia
	Action 9: závery a odporúčania

3.	Pracovný program 2016 – 2017 „letná aktualizácia“ prijatý 25 júla 2016
	 Vysvetľovania k obsahu


4.		Strategické programovanie a Pracovný program 2018-2020	
„Inovácie v MSP“ 
	 Strategické dokumenty (Poradná skupina), rozsah zadania
	 Diskusia

„Prístup k prostriedkom rizikového financovania“ 
	 Strategické dokumenty (Poradná skupina), rozsah zadania
	 Diskusia

5.	Rozličné
	Hodnotenia: FTI, 'Innovation in SMEs' innosup and SME Instrument,
     Financial Instruments European Innovation Council (EIC)

	European Fund for Strategic Investments (EFSI)


6.	Ostatné


Zhodnotenie investičného potenciálu prijímateľov SME Instrumentu

Štúdia zrealizovaná skupinou nezávislých expertov (63 expertov), financovaná z prostriedkov H2020, s cieľom:
	Podporiť investičnú pripravenosť MSP (147 podnikov) prijímateľov SME Instrumentu

Identifikovať kľúčové aspekty, ktoré vyžadujú súkromní investori
Pripraviť odporúčania na opatrenia v oblasti politík
Analyzovať investičné prostredie a alternatívne zdroje financovania


Aktualizácia k INNOSUP actions

„Capturing innovation impulses from emerging economies“
Podpora MSP v lepšom porozumení zákazníkov a spotrebiteľských preferencií na nových trhoch prostredníctvom zlepšenia medzikulturálnej komunikácie. Nástroje budú vyvinuté pre EÚ, k dispozícii budú pre záujemcov prostredníctvom siete EEN.

Cluster for new value chains – INNOSUP-1 2016 call

V prvej fáze bolo predložených 97 návrhov, z ktorých bolo vyzvaných 48 na preloženie ponuky do druhej fázy, pričom ponuku predložilo 41 subjektov, hodnotenia sa začalo 26. septembra 2016.

SME innovation associate – pilot action - INNOSUP-2

Experimentálna schéma mobility, do ktorej sa zapojilo 461 MSP, ktoré obdržali 192 žiadostí; otázka ďalšieho fungovania schémy je otvorená.

Social Innovation challenge platform – INNOSUP-4 - WP 2016

Bolo predložených 11 návrhov, pričom programový výbor dostane podklady k hlasovaniu počas nasledujúcich 2 týždňov.

Peer learning of innovation agencies – INNOSUP-5 - WP 2016

Bolo predložených 7 návrhov, pričom 5 z nich bolo podporených sumou 50 tis. EUR každý.


SEAL OF EXELLENCE

Pečať excelentnosti bude vystavená žiadateľom, ktorých projekty budú schválené pri hodnotení, ale nebudú financované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
	Synergie a SEAL OF EXCELLENCE WEBSITE: http://ec.europa.eu/research/regions/
	MORE INFO: email to: RTD-seal-of-excellence@ec.europa.eu
	Príručka pre relevantné orgány k synergiám medzi EŠIF a Horizont 2020 a ostatnými  programami EÚ:

	http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/

other/index.html
	Horizon 2020 regulations & rules for participation, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
	Hodnotiaci postup pre SME Instrument

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/
sme_participation.html

Strategický program a pracovné programy pre roky 2018-2020

Dokumenty pripravené:
Innovation in SMEs Advisory Group
H2020 Risk Finance Advisory Group
Hlavné ciele:
	Udržateľný rast inovatívnych MSP
	Spoločenské inovácie a prístup založený na potrebách trhu 
	Rozvoj priaznivých ekosystémov v rámci EÚ
	Medzinárodná expanzia inovatívnych MSP


Hlavné témy prostriedkov rizikového financovania:
Alternatívne financovanie
Cez-hraničné sprostredkovanie
Operátori technologického transferu
Informovanie a zvyšovanie povedomia
Finanční sprostredkovatelia

Medzi hlavné témy pracovného programu bude patriť posilnenie alternatívneho financovania, transferu technológií, investičnej pripravenosti, VC a posilnenia postavenia žien podnikateliek. V oblasti podpory inovácií v MSP to bude SME Instrument, Eurostars, zdokonalenie inovačného ekosystému pre MSP a inovácie riadené trhovými potrebami.

Nasledujúci termín zasadnutia programového výboru:
28. novembra 2016

5.  Odporúčané závery:
Informovať slovenskú vedeckú komunitu a MSP o vývoji v oblasti Podpora MSP a prístup k prostriedkov rizikového financovania. 

6.   Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
Prezentácie z 12. zasadnutia Programového výboru pre MSP a Prístup k prostriedkom rizikového financovania, dostupné na webe CVTI SR.

7.   Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Získané informácie a poznatky prispejú k participácii a úspešnosti slovenských subjektov v H2020.

8.    Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií
Správa zaslaná na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia vedy a techniky
Správa zo ZPC je zverejnená na www.minedu.sk
Súhlasím so zverejnením správy na internete
Správu vypracoval: Ing. Rastislav Braďura
Dátum: 8.10.2016

Správu schválil:  
 


Poznámka:
Správu zo ZPC je potrebné vypracovať do 10 dní od jej ukončenia a v papierovej aj elektronickej forme (rtf. formát) predložiť na Sekciu medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR.

