

2

SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY


1a) Meno, priezvisko, tituly, funkcia, pracovné zaradenie účastníka ZPC:
Mgr. Jozef Maculák,
riaditeľ odboru vedy a techniky na vysokých školách,
hlavný štátny radca
1b) Názov a adresa pracoviska:
odbor vedy a techniky na vysokých školách,
sekcia vysokých škôl MŠVVaŠ SR,
Stromová 1, 813 30  Bratislava
1c) Znalosť jazykov účastníka ZPC:
nemecký, anglický, ruský
2a) Účel ZPC a spôsob jej financovania:
účasť na pracovnom stretnutí koordinátorov projektu             INCOMERA

Náklady spojené s ubytovaním a dopravou boli hradené z prostriedkov projektu.
2b) Prijímajúca organizácia:
Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche
Direction des Programmes fédéraux et internationaux
Place de la Wallonie, 1 B.III-2.15 – B-5100 Jambes Belgium
2c) Miesto a štát:
Namur/Belgicko
2d) Trvanie ZPC:
od: 19. 9. 2016
do: 21. 9. 2016
Počet dní: 3

3. Rámcový program pobytu:

V dňoch 19. – 21. 9. 2016 som ako zástupca MŠVVaŠ SR, ktoré je partnerom projektu                          INCOMERA, absolvoval zahraničnú pracovnú cestu do Belgicka. Išlo o plánované zasadnutie riešiteľov projektu INCOMERA.

4. Stručný priebeh rokovaní:

Účelom zahraničnej pracovnej cesty bolo stretnutie partnerov projektu INCOMERA                  (Evaluation meeting + Policy Steering Committee meeting 5).

V prvej časti sa stanovili pravidlá schvaľovania všetkých podaných projektov v rámci výzvy 2016 a následne sa vykonala ich evaluácia. Stanovili sa nové podmienky súvisiace s nastavením nasledujúcej výzvy a určili sa aj jednotlivé termíny. Súčasne sa prerokovali otázky ďalšieho fungovania projektu INCOMERA.

Počas nasledujúceho rokovania prebehla podrobná analýza pracovných programov (strategické mapovanie, implementácia výziev a spoločných aktivít, inovácie programovania, monitorovanie a hodnotenie, manažment a komunikácia atď.). Pracovné stretnutie pokračovalo rozsiahlou diskusiou.

Zároveň sa hovorilo o organizačných a finančných otázkach a spresnili sa úlohy jednotlivých účastníkov. Na záver sa stanovil predbežný termín ďalšieho zasadnutia (jún 2017).

5. Odporúčané závery:

Vzhľadom na silné konzorcium projektu je to pre nás príležitosť byť účastný v projekte INCOMERA.


6. Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia:

Všetky materiály sú k dispozícii na odbore vedy a techniky na vysokých školách MŠVVaŠ SR.


7. Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC:

Ide o mimoriadnu príležitosť možnosti zapojenia sa pracovísk našich vysokých škôl do kooperácie s poprednými európskymi výskumnými pracoviskami prostredníctvom koordinovaných výziev INCOMERA, ktorá je zameraná na integráciu vzájomnej spolupráce.

8. Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií:

Informácie budú k dispozícii na internete.


Poznámka:

Súhlasím so zverejnením správy zo ZPC na internete.



Správu vypracoval:
Mgr. Jozef Maculák



Podpis účastníka ZPC:				……………………………..	



Správu schválil:
Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl



Podpis nadriadeného:				……………………………..





