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A kutatói kiválóság támogatása az
„IKT a vállalkozások számára”
tématerületen

HOTEL MERCURE KORONA
1053 Budapest,
Kecskeméti u. 14.

Szervezõ:
BME OMIKK
EU Technológiai Tájékoztató és Tanácsadó Szolgálat
1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5-7.

Az IST-BONUS Projektet az Európai Bizottság a
6. Keretprogram Információs Társadalom Technológiái
tematikus prioritás keretében támogatja

A 6. Keretprogram IST (Információs Társadalom Technológiái) tematikus prioritása
keretében támogatott IST-BONUS projekt célja az újonnan csatlakozott és a társult
tagjelölt országok szervezeteinek támogatása abban, hogy a keretprogramok (6. KP
és 7. KP) IST pályázataiban fokozzák részvételüket
(i) az e-business és az
(ii) e-munka technológiák, valamint
ezek jelenlegi legkorszerûbb alkalmazási területein.
Megközelítés
Az IST-BONUS projekt újfajta megközelítést alkalmaz, amely az alábbi kombináción nyugszik:
• „hagyományos” tevékenységek (információs napok/workshopok, konzultációk/továbbképzések, partnerkeresõ rendezvények, stb.) és
• „újfajta” támogató tevékenységek (Research Bonus Services – Kutatástámogató Bonus Szolgáltatások: kutatói profilok, kutatási akciótervek stb.)
Célcsoportok
Az újonnan csatlakozott és társult tagjelölt országok szervezetei:
• akadémiai- és kutatóintézetek
• innovatív KKV-k
• az e-business, az e-munka és a kapcsolódó technológiák területén aktív vállalkozások kutatási részlegei

09.30

Regisztráció

10.00–10.10

Köszöntõ

10.10 –10.30

A kutatói kiválóságot támogató IST-BONUS projekt

Dimitris D. Papageorgiou, Q-PLAN North Greece Ltd.
10.30–11.00

javul a részvételük az IST pályázatokban
bekerülhetnek a régi EU tagállamok kutatási hálózataiba
új kutatási/üzleti együttmûködéseket és lehetõségeket fedezhetnek fel
magas hozzáadott értékû tanácsadást és szolgáltatásokat vehetnek igénybe
emelt szintû szaktudást szerezhetnek az európai kutatási projektek kialakítása
területén
• megerõsíthetik tudományos és technológiai kiválóságukat
• a kutatói szaktudásukat hatékonyan kommunikálhatják
• fokozhatják együttmûködésüket a releváns Európai Uniós szolgáltatásokkal
Research Bonus Services – Kutatástámogató Bonus Szolgáltatások
1. Bonus Szolgáltatás: Kutatási profilok
Kutatási tevékenységeinek és szaktudásának bemutatása az EU vezetõ kutatóinak

Elõzetes információ a 7. Keretprogramról
(Az elõadó felkérése folyamatban van)

11.00–11.20

Kávészünet

11.20–11.50

Nyitott IST felhívások

Bognár Vilmos, IST NCP, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
11.50–12.20

A résztvevõk elõnyei
•
•
•
•
•

d r a f t

Elõzetes program

Elsõdleges célkitûzés

Példák a mobil kutatás világából
Pierre Kirisci, University of Bremen

12.20–12.50

Sikeres konzorcium építése és pályázatok készítése az EU KTF
keretprogramjaiban
Maurice Mulvenna, University of Ulster

12.50–13.20

Az Artemis és Satine projektek bemutatása

Bugrahan Akcay, Middle East Technical University
13.20

2. Bonus Szolgáltatás: Kutatási akciótervek
Kutatási stratégia megtervezése és kialakítása

Ebéd

3. Bonus Szolgáltatás: Ellenõrzés és támogatás
Az akciótervek alkalmazása és megvalósításuk hatékony ellenõrzése

Megjegyzés:

Beszélgetés a „European Telecommunications Platform”-ról

Az információs nap hivatalos nyelve angol, tolmácsolást nem biztosítunk!

