
Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, partneri na úrovni samosprávy, podnikatelia, vedci,
pedagógovia, zástupcovia verejnosti predkladáme Vám štvrtý informačno -  vzdelávací Newsletter -
časopis, ktorý vychádza mesačne v našom vydavateľstve REPRIK a je zverejňovaný na našej webovej
stránke v sekcii Newsletter. 
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„INOVÁCIA PREDSTAVUJE ROZDIEL MEDZI LÍDROM A NASLEDOVNÍKOM.“
STEVE JOBS

Naše motto 

Aktivity
Pracovný workshop v Jesenskom:

20.09.2022 sa v obci Jesenské uskutočnil pracovný workshop RCOH GM. Cieľom stretnutia bolo riešenie

prepojenia kľúčových projektov RCOH GM, tvorby projektov, ukazovateľov a možností financovania, riešenie

klastrovej a družstevnej politiky a význam dopadov projektov. Výsledkom stretnutia je zrealizovať malé pilotné

projekty, ktoré sa dajú spojiť do celku.

Pracovný workshop vo Zvolene:

21.09.2022 sa vo Zvolene uskutočnil pracovný workshop RCOH -

UMR Zvolen. Jednotliví zástupcovia sa zhodli, že tvorba

projektových zámerov RCOH UMR Zvolen nie je v kolízii s

pripravovaným dokumentom PHRSR UMR Zvolen, ktorý je v

súčasnom období v štádiu schvaľovania. Zásobník

aktivít/projektov IÚS UMR Zvolen poukázal, je otvorený, a aktéri

ho môžu priebežne dopĺňať. Okrem očakávaných zdrojov z EŠIF,

Plánu obnovy a odolnosti ako aj štátnych zdrojov sú pripravené

zdroje súkromných investorov, ktorí kladú ekvitu práve na

splnenie 3 ukazovateľov ako environmentálne záväzky voči

krajine, sociálne dopady na obyvateľa, ekonomická udržateľnosť.

Z tém RCOH budú prednostne riešené Energetická bezpečnosť,

Potravinová sebestačnosť a Vzdelávanie.

http://www.reprik.eu/
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Medzinárodná konferencia ECCP:

26 - 27.09.2022 sa REPRIK ako jediný klaster zo Slovenska

prezentoval na medzinárodnej konferencii EUROPEAN CLUSTER

CONFERENCE 2022 v Prahe. Získali sme niekoľko nových

medzinárodných kontaktov na klastrové organizácie a ich

členov. Veríme v nadviazanie spolupráce na cezhraničných

projektoch. Zúčastnili sme sa viacerých konferencií.

All Digital Summit:

28 – 29. 09.2022 sme sa zúčastnili na ALL DIGITAL SUMMIT 2022

v Prahe. V rámci workshopov nás najviac zaujal GameBox       

 od susedov z Českej republiky, kde vidíme možnosť využitia

know-how vo vzdelávaní od 2. stupňa ZŠ až po vzdelávanie 3.

veku.      Z partnerskej organizácie ako speaker vystúpil Stanislav

Chlepko – CEO & Founder NEXINEO.

Konferencia Žilinského samosprávneho kraja:

Dňa 12.10.2022 sa uskutočnila Záverečná konferencia PHRSR

Žilinského samosprávneho kraja 2021+. Náš expert pre obehové

hospodárstvo, Ing. Ján Plesník z NARA SK bol jedným zo

spolutvorcov PHRSR ŽSK 2021+ pre oblasť životného

prostredia. V rámci záverečnej konferencie odprezentoval

príklady dobrej praxe klastra REPRIK v BBSK – vytváranie RCOH

Gemer - Malohont a UMR Zvolen.

Na záverečnej konferencii PHSR ŽSK 2021+ sa predstavilo inovačné centrum INOVIA, ktoré vzniklo 29. novembra

2021 ako záujmové združenie právnických osôb. Zakladajúci členovia sú Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina     

 a Žilinská univerzita v Žiline.  „Inovia je v PHRSR ŽSK 2021+ kľúčovým prvkom, ktorý by mal pomáhať malým      

 a stredným podnikom ďalej rásť. Aby vznikali nové firmy, mladí ľudia tu chceli pracovať a kraj bol pre nich

atraktívny. Úloha centra Inovia je práve vo vytváraní podmienok, partnerstiev a v podpore podnikavosti," priblížil

Kocián. 

Na základe prezentácie inovatívnych prístupov REPRIK pre

rozvoj regiónu budovaním Regionálnych centier obehového

hospodárstva sa zástupcovia INOVIA a REPRIK dohodli             

 na vzájomnej spolupráci. 

Inovačné centrum INOVIA buduje inovačný ekosystém

Žilinského kraja, preto spájajú inovátorov z firiem, zakladateľov

startupov, vedcov a výskumníkov, ako aj expertov v rôznych

oblastiach, aby spoločne podporili podnikavosť a rozvíjali

budovanie SMART Regiónu.

http://www.reprik.eu/
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13.10.2022 online vzdelávania Practical training on Horizon Europe template – How to write a proposal.

18.-20.10.2022 11th Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region Venue: Kasárne/Kulturpark Košice,
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Výzvy

5.10. 2022 bola vyhlásená výzva na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti.

Cieľom je navýšiť kapacity ambulantných, pobytových a sociálno-zdravotných zariadení

komunitného zamerania a zároveň prispieť k pozitívnym environmentálnym zmenám

významnou úsporou spotreby energie. Viac informácií nájdete TU.

Zúčastnili sme sa

20.-23.10.2022 na zahraničnom workshope Energofutura v spolupráci s klastrami zo Slovenska v Hajdúszoboszló

/Békéscsaba – Maďarsko. ENERGOFUTURA – MODERNÝ NÁSTROJ SPOLUPRÁCE V PRIEMYSLE, ENERGETIKE     

A EKOLÓGII STREDOEURÓPSKEHO PRIESTORU KRAJÍN V4. Nosnou témou je budovanie systému komunikovania     

a  konzultovania spojitých problémov v daných odvetviach a to priebežne a sústavne.

20.-21.10.2022  konferencie Back to the Future 2,

ktorú organizuje PRONEA v Partizánskom. Podujatia

sa zúčastnili ľudia z viacerých miest Slovenska a aj    

 zo zahraničia. Svet vzdelávania a svet podnikania     

 sa veľmi od seba vzďaľujú a ľudia v týchto dvoch

cieľových skupinách si nerozumejú. Našim poslaním

je tieto svety a ľudí v nich prepojiť, priblížiť                   

 a vytvárať vzájomné partnerstvo a synergiu. Taktiež

chceme zacieliť na región Hornej Nitry, kde podobný

formát konferencie dlhodobo absentuje.

21.10.2022 5. Dunajskej konferencie, ktorú organizovalo

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh  

s podporou Ministerstva zahraničného obchodu     

 a zahraničných vecí Maďarska.  Jubilejné slávnostné

podujatie pri príležitosti 10. výročia EZÚS Rába-Dunaj-Váh,

na 5. Dunajskú konferenciu, ktorej cieľ spočíva     

v prezentovaní regionálneho a cezhraničného

hospodárskeho rozvoja, ako aj dostupných zdrojov. V rámci

podujatia sme videli príležitosti sieťovania, budovania

vzťahov ako aj zdieľané diskusie.

http://www.reprik.eu/
https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/rozsirenie-kapacit-komunitnej-starostlivosti.htm
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Pokiaľ si neprajete zasielať aktuality/newsletter od nás, napíšte nám na office@reprik.sk, pre zrušenie odberu.

Kontakt

SÍDLO ADRESA
Ulica Mieru 283/24
980 02 Jesenské 
Slovakia     

V prípade potreby nás nájdete na uvedených adresách, dohodnite si prosím termín návštevy vopred 
na uvedených kontaktných údajoch:
Tel : + 421 907 136 851 Matej Plesník DiS.
Tel : + 421 902 073 260 Ing. Marian Bakita

Email : reprik@reprik.sk               inforeprik@gmail.com 

ZVEREJNENIE PRÍSPEVKOV A OBJEDNÁVKY
Ak vás časopis zaujal a máte záujem o zverejňovanie štúdií, odborných článkov a recenzií alebo o objednávku
vybraných publikovaných ročníkov a čísel, resp. sa chcete stať predplatiteľmi časopisu, kontaktujte nás.
V prípade záujmu o stretnutie píšte na email adresu reprik@reprik.sk

KANCELÁRIA ADRESA
Lučenecká cesta 2266/6
960 01 Zvolen
Slovakia 

Spracovanie ŽoNFP

Spracovanie ŽoPr

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Spracovanie relevantnej štúdie

Spracovanie VO

V spolupráci s našimi partnermi poskytujeme:

 

Plánované aktivity:

03.11.2022 sme prijali pozvánku na novembrové „Klastrové doobedie v SIEA“ v SIEA na Bajkalskej 27 v Bratislave.

Dňa 08.11.2022 Vás pozývame na Záverečný národný workshop DanuP-2-Gas, vo Zvolene na TUZVO – zameraný 

 na obnoviteľné zdroje energie P2G Hub- ako súčasť RCOH. Predstavíme Vám v ňom koncept Power to gas,

Energetickú platformu, Nadnárodný Atlas obnoviteľnej energie, ako aj Optimalizačný nástroj a ďalšie nástroje

vyvíjané počas trvania projektu, ktoré môžu aj Vám uľahčiť plánovanie Vašich investícií do obnoviteľnej a bezpečnej

energie. Na workshop pozývame všetkých zástupcov energetického sektora, investorov, odbornú i laickú verejnosť.

10.10.2022 bola vyhlásená výzva IROP-PO7-SC76-2022-98 zameraná na podporu pripravenosti regionálnej a

miestnej samosprávy čerpať finančné prostriedky z Programu Slovensko v programovom období 2021-2027. Jej

predmetom je podpora prípravy projektových dokumentácií investičných projektov samosprávnych krajov a miest   

 a obcí zahrnutých do území udržateľného mestského rozvoja. Viac informácií nájdete TU.

15.10.2022 bola vyhlásená výzva „Dotácia na obnovu rodinného domu“. O obnovu sa bude môcť uchádzať majiteľ

rodinného domu skolaudovaného pred 01.01. 2013, ktorý spĺňa viaceré podmienky. Viac informácií nájdete TU.

30.10.2022 bola vyhlásená výzva v rámci OPKŽP 77. výzva na podporu recyklácie, vybraných spôsobov

zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie   

 z nie nebezpečných odpadov. Viac informácií nájdete TU.

http://www.reprik.eu/
https://www.narask.sk/l/pozvanka-narodny-workshop-danup-2-gas/
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-pripravu-regi-projektov-kod-vyzvy-irop-po7-sc76-2022-98/
https://www.plan-obnovy-dotacie.sk/domacnosti/obnova-rodinnych-domov.php
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/77-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-podporu-recyklacie-vybranych-sposobov-zhodnocovania-odpadov-a-mechanicko-biologickej-upravy-zmesovych-k/

