SLOVAKIA

Enterprise Europe Network (EEN) Slovensko v zastúpení Slovak Business Agency
je súčasťou konzorcia projektových partnerov projektu KET4CleanProduction.
Sieť Enterprise Europe Network je aktívna vo viac ako 60 krajinách sveta.
Spája 3 000 odborníkov z viac ako 600 členských organizácií.
Cieľ projektu KET4CleanProduction sa zameriava na vytvorenie otvoreného inovačného ekosystému s
jednotnou prístupovou platformou pre cezhraničné inovačné služby pre MSP prostredníctvom siete
špičkových technologických centier Key Enabling Technology (KET TCs) a Enterprise Europe Network (EEN)
partnerov. Výsledkom bude 6 mesačná projektová spolupráca medzi MSP a KET centrom z Európskej Únie
a Horizon 2020 pridružených krajín. V prípade záujmu sa vypracuje technologický profil s popisom
problému, ktorý MSP následne rieši v spolupráci s dvomi technologickými centrami KE, z najmenej dvoch
rôznych členských štátov EÚ.
Kto sa môže zapojiť do projektu – malé a stredné výrobné podniky, ktoré hľadajú spojenie s KET centrami
aby vyriešili svoje problémy ohľadom čistej produkcie vo výrobnom procese.
Celkovo sa podporí 40 medzinárodných mikrograntových projektov. Pre zapojené MSP sa poskytne
mikrogrant vo výške 50 000€.
Aké činnosti sú financované – spolupráca medzi MSP a KET Centrom by sa mala zamerať na vývoj nových
výrobných procesov a / alebo zlepšenie výroby výrobkov. Všetky návrhy v rámci projektu by mali mať
pozitívny vplyv na životné prostredie. Tento pozitívny vplyv by mal byť aj opísaný v žiadosti o mikrogrant.
Pozitívne vplyvy by mali pozostávať z :
-

optimalizovania výrobných nákladov

-

zníženie závislosti od vstupných surovín

-

zlepšenie spotreby energie vo výrobnom procese

-

zníženie tvorby odpadu a znečistenia.
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Steinbeis 2i GmbH - Nemecko
Leitat – Technological Center - Španielsko
WMG, The University of Warwick – Spojené kráľovstvo VB a Írska
Rise ACREO ab - Švédsko
Hahn – Schickard - Nemecko
JOANNEUM RESEARCH - Rakúsko
University College Cork - Írsko
International Iberian nanotechnology Laboratory – International Organisation - Portugalsko
VTT - Fínsko
CEA - Francúzsko
Bio Base Europe Pilot Plant - Belgicko
Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA) – Nemecko
Bay Zoltán Nonproit Ltd. for Applied Research – Maďarsko
Jožef Stefan Institute – Slovinsko
GIS – TransferCenter Foundation – Bulharsko
PRAXI Network / FORTH – Grécko
Fonden Vaeksthus Hovedstadsregionen – Dánsko
Latvian Technological Center – Lotyšsko
Slovak Business Agency – Slovensko
TERA Technopolis Ltd. – Chorvátsko

Viac informácií o projekte môžete nájsť na oficiálnej stránke projektu: https://www.ket4sme.eu/
Kontakt:
e-mail: een@sbagency.sk
tel: +421 2 20 363 270
www.sbagency.sk
www.een.sk
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