Minútovník mediálnych príležitostí – COMPET
neformálne zasadnutie ministrov pre konkurencieschopnosť – časť výskum
18. – 19. 7. 2016, Bratislava, Reduta
PONDELOK 18. 7. 2016
Neverejné stretnutie (bez účasti médií)
19.15 – 21.50 - Oficiálna gala večera na Bratislavskom hrade, na ktorej minister školstva,
vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan privíta hostí a s príhovormi vystúpia aj komisár
Carlos Moedas a prezident Rakúskej akadémie vied a nositeľ Wolfovej ceny prof. Anton
Zeilinger

UTOROK 19. 7. 2016
Rokovania v rámci neformálneho zasadnutia ministrov
konkurencieschopnosť – časť výskum (COMPET COUNCIL)

Rady

EÚ

pre

8.45 – 9.10 - Príchod vedúcich delegácií
Doorstep (press pool č.1) – novinári robia interview s ministrami a komisárom pred vchodom
do Reduty
9.20 – 10.50 - PRVÁ DISKUSIA
9.20 – 9.23 - Tour de table (press pool č. 3) – novinári môžu fotiť začiatok rokovania
Z: Sekretariát SK PRES (OKOM)
Diskusia ministrov na tému - Opatrenia na podporu mladých výskumníkov, zvýšenie
atraktivity vedeckej kariéry a posilnenie investícií do ľudského potenciálu vo výskume
a vývoji. Uvedenie do témy zo strany mladých výskumníkov z Nemecka, Portugalska
a Slovenska.
10.50 – 11.05 - Family foto (press pool č.4)
Zoradenie vedúcich delegácií pred fotostenou, foto príležitosť pre novinárov
Miesto – Stĺpová sála
11.20 – 12.10 - 2. časť diskusie ministrov na tému - Opatrenia na podporu mladých
výskumníkov, zvýšenie atraktivity vedeckej kariéry a posilnenie investícií do ľudského
potenciálu vo výskume a vývoji
12.30 – 12.50 - Tlačová konferencia predsedníctva za účasti ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR Petra Plavčana, komisára pre vedu, výskum a inovácie Carlosa
Moedasa a 3 mladých výskumníkov z Portugalska, Nemecka a Slovenska
Miesto: sála pre tlačové konferencie
Tlmočenie: 2/2(EN,SK)

Hlavná téma TK:
Podpora mladých výskumníkov, zlepšovanie podmienok pre mladých výskumníkov v SR
a EÚ aj formou nových grantových programov. Prítomní mladí výskumníci budú hovoriť
o svojej výskumnej činnosti a úspechoch.
Oznámenie vzniku Bratislavskej deklarácie na podporu mladých výskumníkov - „THE
BRATISLAVA DECLARATION of Young Researchers“
13.35 – 15.30 - DRUHÁ DISKUSIA
Diskusia ministrov na tému - Zlepšenie rámcových podmienok pre VaVal v EÚ z pohľadu
rýchlorastúcich
firiem
(start-upov),
vplyv
na
zamestnanosť,
ekonomiku
a konkurencieschopnosť.
13.40 – 13.55 - Úvod ministra a komisára k druhej diskutovanej téme
13.55 – 15.20 - Interaktívny úvod do témy zo strany odborných zástupcov, ktorý moderuje
minister Peter Plavčan
- Príhovor I. Štefunko (Neulogy)
- Príhovor M. Bruncko (Aeromobil)
- Príhovor I. Shampato (ESET)
- Príhovor J. Březina (bývalý člen EP a člen výboru ITRE) – možnosť
podpory start-upov v EÚ na národnej úrovni
15.20 – 15.30 - Záver k druhej téme
Záverečné slovo ministra Petra Plavčana a komisára Carlos Moedasa
Oficiálne ukončenie zasadnutia COMPET Informal

