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

Stretnutie zástupcov klastrov v Banskej Bystrici:

V dňoch 10. – 11.1.2023 sa uskutočnilo stretnutie

zástupcov klastrových organizácií NEK, REPRIK, IPEEK,

EEKTTK, agentúry NARA-SK a regionálnych organizácií         

z BBSK. Zástupcovia vytvorili a pracujú na spoločnej

platforme NCEEE a tvoria jej obsahovú náplň.

TN UNI Vedecký seminár:

Dňa 26.1.2023 sme sa zúčastnili vedeckého seminára na

Trenčianskej Univerzite. Spoločne so zástupcami

hospodárskej praxe a partnerských univerzít sa diskutovalo

o otázkach problematiky rozvoja ľudských zdrojov v malých

a stredných podnikoch v období celosvetovej pandémie

COVID-19.  Prezentovali sme klastrovú organizáciu a dohodli

sme sa na ďalšej spolupráci. 

Pracovné stretnutie Roundtable FST:

Dňa 31.1.2023 sme sa zúčastnili zasadnutia okrúhleho stola na

BBSK pre Fond pre spravodlivú transformáciu. Na stretnutí sa

diskutovalo o projektoch v rámci čerpania zdrojov JTF, zameraní

sa na školy – zlepšenie výučby v odboroch, ktoré zvýšia

uplatniteľnosť absolventov v súlade aj s cieľmi JTF, zvýšení

konkurencieschopnosti kraja a o adaptácii ľudí na požiadavky

pracovného trhu pomocou celoživotného vzdelávania. J. Plesník

pripomenul chýbajúcu podporu komunitnej energetiky – pomoc

vytvoriť energiu v obciach, podporiť biodiverzitu, potravinovú

bezpečnosť, regionálne produkty, investovať do brownfieldov  

 a vytvoriť zelené pracovné miesta - vzdelávanie by malo začať

už na základných školách. Marian Bakita predstavil budovanie

RCOH a jeho princípy, význam pre región.

http://www.reprik.eu/
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Príklady integrovaných regionálnych investícií v BBSK:

Dňa 15.02.2023 sa konala na Technickej univerzite vo Zvolene prezentácia ,,Príklady integrovaných regionálnych

investícií v BBSK”, ktorú organizovala klastrová organizácia REPRIK. V rámci prezentácie bola predstavená

klastrová organizácia a systémové riešenia RCOH, ktoré predstavil klastrový manažér M. Bakita.                 

Ako “ochutnávky” ďalej prednášali svoje prezentácie:

Komunitná energetika prináša i obnovu potravinovej bezpečnosti – J. Oravec 

Centrum obnoviteľných zdrojov – Textil, ako zdroj pre zelenú infraštruktúru – brownfield Lieskovec a Jesenské –  

 M. Plesník

Priemyselný park PPGemer – obnova brownfieldu – A. Sitár

Homeville RS – sociálna infraštruktúra a bývanie – K. Kovács

Hodnotové kritéria vzdelávania sociálnych a vyčlenených skupín, medzisektorové prepájanie. G. Mihályi, ktorý

zdôraznil, že financie sú nástroj na realizovanie stanovených cieľov a hodnôt.

Zásady RCOH pre integrované zámery – R.Kati

V rámci ELEVATOR PITCH – 3 min pre pripravených, predstavili možnosti prepojenia a využitia R. Grollmus – Hemp

Cluster. Od zástupcov z Čiech vystúpil Ivo Říha ako zástupca českej Národnej klastrovej asociácie a CEDEGu, ktorý

pripomenul skúsenosti s budovaním Digitálnych Inovačných Hubov (DIH) Českej republike, kde za najlepšiu

spoluprácu a udržateľnosť vidí podporou samosprávy a začlenenia HUBov (inovačných centier) do existujúcich

štruktúr, práve do klastrových organizácií. V oblasti vzdelávania prispel P. Nácovský – CZECH.UP možnosti využitia

vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní a iniciatívy Coworkingového Družstva. 

INNOVATION MEETUP:

Dňa 23.02.2023 sme sa zúčastnili akcie “INNOVATION

MEETUP” na Technickej univerzite vo Zvolene. Na podujatí

sme získali nové kontakty a tvoríme novú spoluprácu            

 s ukrajinskými organizáciami. Programom bolo

predstavenie nápadov a inovácií z regiónu a možnosť zažiť

virtuálnu realitu lesa v prostredí CAVE v prepojení na

prognostický nástroj Sibyla alebo navštíviť galériu

dizajnových návrhov        a výrobkov z TUZVO.

http://www.reprik.eu/
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Konferencia Atraktívnejší vidiek:

Dňa 21.02.2023 sme sa zúčastnili konferencie „Atraktívnejší vidiek“, ktorú organizovalo Ministerstvo

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s OZ Vidiecky parlament na Slovensku a Združením miest      

 a obcí Slovenska v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Konferencia odštartovala sériu pravidelných stretávaní sa všetkých zainteresovaných aktérov s cieľom vytvoriť

spoločnú platformu pre zdieľanie aktuálnych informácií ohľadom Programu rozvoja vidieka SR a pre formuláciu

záväzkov k Vidieckemu paktu EÚ a Dlhodobej vízii EÚ pre vidiecke oblasti. Vytvára sa tak priestor na získavanie

poznatkov o rôznych politikách zo širšieho okruhu zdrojov a zvyšuje sa participatívnosť na procesoch týkajúcich      

sa vidieka.

Ambíciou je hľadať spôsoby ako lepšie načúvať hlasu vidieka, posilniť vidiek a jeho obyvateľov, spájať sa pre

spoločné ciele, napĺňať Program rozvoja vidieka a spoločne formulovať víziu pre atraktívnejší vidiek do roku 2040  

 s cieľom lepšie čeliť bezprecedentným krízam a výzvam na vidieku.

Prax pre univerzity, riešenia pre firmy:

V spolupráci so SARIO sme sa zapojili do projektu "Prax pre univerzity, riešenia pre firmy". Spoločne      

s Trenčianskou univerzitou s Katedrou ekonómie a ekonomiky sme mali bilaterálne rokovanie a dohodli sme sa na

spolupráci ako aj na pomoci zostavenia tém bakalárskych a diplomových prác využiteľných pre prax.

Plánované aktivity

Zapojenie sa do výziev ERAZMUS +

Spolupráca v platforme SARIO na projekte „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy“

Spolupráca na tvorbe Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí

Dňa 29. – 30.3.2023 sa zúčastnime pripravovanej konferencie „Prvá slovenská národná klastrová konferencia“        

a následne medzinárodného podujatia „Clusters meet Regions“ (Košice – Kulturpark, 29.-30.3.2023)

Harmonogramy výziev:

Harmonogram výziev k Plánu obnovy: https://www.planobnovy.sk/realizacia/vyzvy/

Harmonogram výziev k OP Slovensko: https://www.eurofondy.gov.sk/vyzvy/index.html

http://www.reprik.eu/
https://www.planobnovy.sk/realizacia/vyzvy/
https://www.eurofondy.gov.sk/vyzvy/index.html
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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

 
Výzvy

Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásil Výzvu ŽoNFP zameranú na

výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor.

80 pre neverejný sektor 79 - výzva predĺžená. Viac informácií 80 nájdete TU, pre 79 TU.

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť: Ochrana

ovzdušia A1. Maximálna výška podpory je 200 000 EUR. Termín na podanie žiadosti je do                     

17. 04. 2023. Viac informácií nájdete TU.

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť: Program

obnovy dediny (POD). Maximálna výška dotácie je 8 000 EUR. Viac informácií nájdete TU.

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť: Zelený

vzdelávací fond (ZVF).  Maximálna výška dotácie je 8 000 EUR. Viac informácií nájdete TU.

http://www.reprik.eu/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/80-vyzva-zamerana-na-vystavba-zariadeni-na-vyuzitie-slnecnej-energie-na-vyrobu-elektriny-pre-verejny-sektor-opkzp-po4-sc411-2023-80/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/79-vyzva-zamerana-na-vystavbu-zariadeni-na-vyuzitie-slnecnej-energie-na-vyrobu-elektriny-opkzp-po4-sc411-2022-79/
https://envirofond.sk/2023/02/13/environmentalny-fond-zverejnuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-na-rok-2023-oblast-ochrana-ovzdusia/
https://envirofond.sk/2023/02/02/zverejnujeme-specifikaciu-pre-program-obnovy-dediny-pod-na-rok-2023/
https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2023/02/Specifikacia-2023-pre-oblast-ZVF.pdf

