... ako sa dostať do (V/V) projektu 7RP
a podporné (SSA) projekty EK

Ako na to
 osobné kontakty (účasť v predchádzajúcich projektoch,
konferencie, bilaterálna spolupráca, ....)



„brokerage events“ (osobitne organizované EK popri „Info-

Days) – nie až tak nákladné !
nezabúdajte na http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ - hoci
rad výhrad !




podporné (SSA) projekty (hoci s „otravnými“ informáciami a

databázami :-) ) – výhoda, bývajú špeciálne orientované resp. so
špeciálnym poslaním a tým efektívne !

IDEALIST7FP
podporný projekt pre tvorcov a užívateľov „ICT“

Ponúka:
 aktuálne info, podujatia a poradenstvo
 ponuky zahraničných partnerov na spoluprácu,
nájdenie relevantných partnerov (passive/active
partner search)
49 partnerov zo 49 krajín, spolupráca s Kanadou,
Zélandom, Indiou, Brazíliou, ...

Austráliou, Novým

Samozrejme aj slovenské organizácie tak môžu nájsť
partnerov s požadovanými skúsenosťami.

IDEALIST7FP
„partner search“ správa

Navrhovateľ projektu hľadá:
Developers of complex Internet-based ICT applications (Search engines, technologies for
collaborative work planning and project management, communication technologies needed in
collaborative work environments)
R&D organizations specialized in developing ubiquitous ICT applications R&D organizations
specialized in developing data-mining solutions in unstructured, multilingual environments
SME's being interested to cooperate in setting up the platforms Public and private organizations
involved in collaborative R&D by SME's
****************************
Challenge: 1 Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures
Objective: 1.3 ICT in support of the networked enterprise
Funding Scheme: STREP
Evaluation Scheme: One Step Proposal
Closure Date: 08/05/2007
Partner Search ID: PS-IL-198
Retrieve the Partner Search at: http://www.ideal-ist.net/Countries/IL/PS-IL-198

IDEALIST7FP
REGISTRÁCIA
Ak máte záujme dostávať „PS“ a info, zaregistrujte sa na:

http://aladin.elf.stuba.sk/idealist/uvodna_sk.html
(„stará stránka, odtiaľ bude presmerovanie na novú)

Centrálna stránka projektu Ideal-ist:

http://www.ideal-ist.net/
Ďalšie informácie, kontaktné údaje
Bedřich Weber
FEI STU Bratislava
bedrich.weber@elf.stuba.sk

Knowledge Base for RTD
competencies in IST

http://www.ist-world.org/

1. skôr RTD, ako oficiálne SSA projekt,
2. už teraz možno nájsť organizácie so špecifickými skúsenosťami,
3. vykonáva aj rôzne analýzy (úroveň spolupráce, množstvo publikácií, ...),
zatiaľ nie celkom spoľahlivo,
4. informácie získava podobne, ako napr. „google“ (zjednodušené),
5. keďže niet kompatibilnej databázy slovenských V/V organizácií, oplatí
sa zaregistrovať sa aj napr. na „cordis-e“,
6. pokrýva všetky oblasti výskumu a vývoja, nie len „ICT“.

Enhanced Participation of SMEs in IST
European Technology Platforms

http://www.epistep.org

Pomoc malým a stredným podnikom zapojiť sa do aktivít v rámci
„Európskych technický platforiem“, konkrétne“
a/ mobilné komunikácie (eMobility)
b/ vnorené systémy (ARTEMIS),
c/ nanoelektronika (ENIAC)

IDEALIST7FP
REGISTRÁCIA

http://www.minos-euro.net/

Orientované na mikro-, nano-, opto-, bio-systémy.

-Umožňuje veľmi širokú možnosť prezentácie výskumno-vývojového
potenciálu,
- je možnosť úhrady nákladov na relevantné brokerage event.

