
Klastrové doobedie v SIEA:

3.11.2022 sme sa zúčastnili klastrového podujatia s názvom “Klastrové doobedie v SIEA”. Témami stretnutia bolo

pripomienkovanie a diskusia k podnetom Pracovnej skupiny pre aplikovaný výskum, ktorá vznikla v rámci našej

„Stakeholder Working Group“ dňa 21. júna 2022.

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, partneri na úrovni samosprávy, podnikatelia, vedci,
pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám šiesty 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

Cieľom pracovnej skupiny je pripraviť dokument, ktorý

bude prezentovať súčasný stav zapájania sa klastrov

do výskumno-vývojových a inovačných projektov,

pomenuje prekážky a sformuluje aktuálne požiadavky

a námety na podporu výskumu, vývoja a inovácií vo

forme spoločného stanoviska klastrových organizácií.

Stanovisko bude adresované príslušným orgánom

štátnej správy – MH SR, MŠVVaŠ SR a Úradu predsedu

vlády SR. Členstvo v pracovnej skupine je otvorené,

kedykoľvek môžu vstúpiť aj ďalšie klastre a subjekty. 
Na stretnutí sa klastre vyjadrovali k podpore klastrov a ich rozvoja. Boli predstavené 2 klastre. Na stretnutí sa

odovzdali certifikáty klastrovým organizáciám, ktoré nedávno prešli procesom certifikácie. Okrem klastrových

organizácii boli prítomné aj iné subjekty ako napr. zástupcovia z Trenčianskej univerzity z katedry Ekonómie     

 a Ekonomiky, ktorí majú záujem o spoluprácu predovšetkým s klastrovými organizáciami z regiónu.

Stretnutie klastrov v Banskej Bystrici:

4.11.2022 sa konalo informačné stretnutie klastrových organizácií

NEK, IPEEK, REPRIK a TEEK. Účastníci si navzájom vymenili

informácie a skúsenosti o plánovaní činností expertnej skupiny pre

Aplikovaný výskum, tvorbe analýz a plnenie projektových činností,

doplnení akčného plánu k 4. štvrťroku 2022, Danup-2-Gas –

príprava výstupov a záverečné činnosti projektu, účasť klastrov       

 v tematických komisiách Rady partnerstva BBSK.

http://www.reprik.eu/
http://www.nek.sk/
https://www.ipeek.eco/
https://www.teek.one/


Záverečný workshop DanuP-2-Gas:

8.11.2022 sme sa zúčastnili záverečného národného workshopu

projektu DanuP-2-Gas. Programom bol koncept Power to gas,

Energetická platforma, 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. Viac o projekte a možnosti pre

zvýšenie energetickej bezpečnosti nájdete na interreg-danube.eu 
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Clusters Meet Regions:

7. – 8.11.2022 sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie

CLUSTERS MEET REGIONS | 8 Kongres Klastrów Polskich

prostredníctvom online prenosu. Prezentovali sme sa na Pitching

Sessions, kde sme predstavili REPRIK, náš cieľ a naše smerovanie

na obdobie 2023-2024.

Deň klastrov v kraji Vysočina:

7.12.2022 sme sa zúčastnili konferencie Dni klastrů v Kraji Vysočina v Českej republike spolu s klastrami IPEEK,

NEK, TEEK a EEKTTK. Organizátorom akcie bola Národní klastrová organizace pod  záštitou hejtmana Kraje

Vysočina. Cieľom konferencie bola všeobecná osveta a propagácia klastrov, ukážka konkrétnych prínosov

spoluprác firiem s výskumnými organizáciami, zapojenie klastrov ako nositeľov regionálnych špecializácii     

do procesu realizácie RIS3, potenciál klastrov pre rozvoj inovácií a medzinárodnej spolupráce a to všetko     

v kontexte silnej podpory klastrovej politiky zo strany Európskej komisie. Medzi účastníkmi boli aj zástupcovia

klastrových organizácii z celej Českej republiky, národná aj krajská politická reprezentácia, verejní činitelia,

zástupcovia ministerstiev, podnikatelia a ďalší relevantní stakeholderi.  Bolo odovzdaných niekoľko ocenení. 

O spolupráci a konferencii zverejnila článok SITA na svojom webovom portáli webnoviny.sk.

Ako členovia viacerých Tematických komisií pri Rade partnerstva, sa podieľame na tvorbe kritérií na priorizáciu

projektov, ktoré by mali byť podporené v rámci Programu Slovensko (PSK) z územnej alokácie BBSK ako súčasť

integrovaných územných investícií (IÚI). Dňa 15.12.2022 sme sa zúčastnili Online Stretnutia Tematických

pracovných komisií.

http://www.reprik.eu/
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas
https://www.ipeek.eco/
http://www.nek.sk/
https://www.teek.one/
https://www.eekttk.sk/
https://nca.cz/
https://www.webnoviny.sk/venergetike/kraj-vysocina-a-narodni-klastrova-asociace-rokovala-o-navrhu-regionalnych-environmentalnych-energetickych-a-inovacnych-klastrov-zo-slovenska/
https://www.webnoviny.sk/venergetike/kraj-vysocina-a-narodni-klastrova-asociace-rokovala-o-navrhu-regionalnych-environmentalnych-energetickych-a-inovacnych-klastrov-zo-slovenska
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Plánované aktivity:

Dňa 16.1.2023 sa zúčastníme slovenskej národnej klastrovej konferencie s nadväzujúcou Medzinárodnou

konferenciou v rámci podujatí  „Clusters meets Regions“, naplánovanú na  16.-17.2.2023 v  Košiciach.

Dovoľujeme si Vás pozvať na plánovanú konferenciu  02/2023 Energofutura, viac informácií v budúcom newslettri.

V spolupráci  s agentúrou SARIO sa zapájame do projektu PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY 5.0.     

V januári sa zúčastnime seminára ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV V MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH      

 V KONTEXTE VÝZIEV 21. STOROČIA, ktorý organizuje Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, TnUAD v Trenčíne.
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Výzvy

Národný projekt inovujme.sk vyhlasuje novú výzvu na inovačné poukážky Slovensko 3.0.

Podnikatelia pôsobiaci vo všetkých krajoch Slovenska môžu žiadať o priamu finančnú

pomoc na inovácie až do výšky 15-tisíc eur. Cieľom inovačných poukážok je zabezpečiť

podnikom prístup k profesionálnym zručnostiam, službám, znalostiam, ktoré umožnia

presadiť svoj nápad alebo produkt. Viac informácií nájdete TU.

17. ročník grantového programu Zelené oázy podporuje aktivity prospešné pre životné

prostredie, chuť ľudí spolupodieľať sa dobrovoľníckou prácou pri vytváraní, obnove alebo

oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Maximálna výška grantu na jeden projekt je         

 5 000 eur. Viac informácií nájdete TU.

Prezentácia REPRIKu na SŽK:

24.11.2022 sme sa zúčastnili odborného podujatia k téme rozvoja

odborných zručností, zapojenia živnostníkov a firiem do duálneho

vzdelávania a spolupráce so strednými odbornými školami. Na

seminári sme prezentovali klaster, naše úlohy a smerovanie do

budúcna, zameranie sa na environmentálne vzdelávanie, sieťovanie

s inými klastrami na Slovensku a v zahraničí a podporu regiónu

pomocou regionálneho centra obehového hospodárstva Gemer-

Malohont a UMR Zvolen.

Online stretnutie klastrov 28.11.2022:

28.11.2022 sa uskutočnilo online stretnutie zástupcov klastrov

REPRIK, TEEK, IPEEK, NEK, EKPK a EEKTTK. Predmetom diskusie boli               

spoločný prienik činností jednotlivých klastrov a možnosti

prepojenia. Výsledkom bude aj uzavretie Memoranda o spolupráci.

http://www.reprik.eu/
https://www.inovujme.sk/sk/clanok/inovacie-mozu-slovenskym-firmam-pomoct-zvladnut-energeticku-krizu
https://www.oazy.sk/
https://www.teek.one/
https://www.ipeek.eco/
http://www.nek.sk/
https://ekpk.sk/
https://www.eekttk.sk/
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Pokiaľ si neprajete zasielať aktuality/newsletter od nás, napíšte nám na office@reprik.sk, inforeprik@gmail.com 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 emailovú 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:

 

Naše služby

http://www.reprik.eu/

