Pozvánka
Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s partnermi
si Vás dovoľujú pozvať na

záverečnú konferenciu projektu InnoService,
ktorá sa uskutoční
v utorok 15. januára 2019 v čase od 10:30 do 15:00 hod.
v kongresových priestoroch Študentského domova Ľ. Štúra,
Študentská 17, Zvolen.

Podujatie sa uskutoční v rámci realizácie projektu „Cezhraničné portfólio inovačných služieb“,
spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci slovensko-maďarského
cezhraničného programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko.
Cieľom podujatia je predstaviť zúčastneným výsledky projektu, najmä nové cezhraničné online portfólio výskumno-vývojových služieb a infraštruktúry v oblasti juhovýchodného
Slovenska a severovýchodného Maďarska a prediskutovať s expertmi možnosti, výhody, ale aj
prekážky spolupráce výskumno-vývojovej sféry s podnikmi. Konferencia bude zároveň
výbornou príležitosťou na vzájomné sieťovanie medzi slovenskými a maďarskými firmami
a výskumno-vývojovými organizáciami.
Účasť na podujatí je bezplatná na základe registrácie prostredníctvom on-line formulára.
Rokovacím jazykom je slovenský jazyk, simultánne tlmočenie do maďarského jazyka bude
zabezpečené.

Podrobnejšie informácie o projekte môžete nájsť na www.inno-service.eu.
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Program
9,30 – 10,30
10,30 – 11,00

Registrácia a tlačová konferencia
Otvorenie a úvodné slovo
Privítanie: Marína Spírová, koordinátor projektu InnoService
Národný orgán pre Interreg V-A Slovensko-Maďarsko: Katarína Mihaľová,
generálna riaditeľka sekcie programov cezhraničnej spolupráce MPRV SR (tbc)
Spoločný sekretariát programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko, Budapešť:
Arianna Biriki, komunikačný manažér

11,00 – 11,30

Predstavenie on-line cezhraničného portfólia výskumno-vývojových
služieb a infraštruktúry
Elena Stieranková, Banskobystrická regionálna komora SOPK

11,30 – 12,00

Skúsenosti a možnosti spolupráce Drevárskej fakulty s vývojovými a
výrobnými firmami
Ján Sedliačik, dekan, Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

12,00 – 12,30

Projekt CORD na podporu cezhraničnej spolupráce a podnikania
Katarína Gavalcová, Slovak Business Agency

12,30 – 14,00

Panelová diskusia: Spolupráca medzi výskumno-vývojovými
organizáciami a podnikmi ako hybná sila inovácií
Moderátor diskusie:
František Simančík, manažér pre vedu a výskum, Ústav materiálov a
mechaniky strojov SAV
Hostia:
Zsolt LANTOS, riaditeľ, PIRAZOL Kft.
Márk Becskei, Obchodná a priemyselná komora v Egri
Péter Bikfalvi, Ústav informatiky, Univerzita v Miškolci
Tamás Csabai, automobilový klaster NOHAC
Dušan Paulíny, výkonný riaditeľ, IPM Engineering, s.r.o.
Juraj Wagner, generálny sekretár, Zväz priemyselných výskumných a
vývojových organizácií
Rastislav Igaz, prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, Drevárska fakulta,
Technická univerzita vo Zvolene

14,00 – 15,00

Obed a networking

info@skhu.eu, www.skhu.eu
Európsky fond regionálneho rozvoja
Obsah tejto pozvánky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej Únie.

