
            Národný energetický klaster NEK, Záhradnícka č. 72, Bratislava 

               INFORMÁCIE  O  ČINNOSTI  /  PLÁN  PRÁCE 

pre   druhý  polrok 2017  a  spojený  výhľadový  Plán  práce  a hlavných  aktivít  združenia  na rok 2018 

V Bratislave, 30.05.2017 

Vypracoval a predkladá: Rada združenia 

Vážení členovia združenia, v tomto materiáli sú stručne uvedené hlavné aktivity a činnosti pre nadchádzajúce obdobie a to 
v členení podľa skupín aktivít. Je potrebné, aby všetci členovia sa zapojili, navrhli svoje postupy a odborné vstupy i príspevky 
do projektov v rámci výskumu a vývoja a to adresne pre oblasti energetiky, ekológie a materiálových stavebných 
a technických inovácií. Zároveň je potrebné Rade združenia navrhnúť a nominovať za jednotlivé organizácie  odborne 
spôsobilých zástupcov podľa požiadaviek združenia. 

AKTIVITY 2017/2018: 

A) Realizácia novej etapy úloh pre schválené a registrované celoštátne programy združenia: 

02-12-ENE/2012-007  Podpora obnoviteľných zdrojov 

03-12-INO/2012-001  Priemyselné inovácie a kreativita 

04-13-ŽIP /2013-001   Rekultivácia a odstraňovanie environmentálnych záťaží 

Termín prihlásenia úloh a tém po konzultácii s Radou združenia do 30.06.2017,  

Návrh členov do komisií pre hodnotenie činnosti na Ministerstve životného prostredia a na Ministerstve hospodárstva do 
21.07.2017. 

B) Realizácia vzdelávacieho projektu Environmentálna výchova a špeciálne procesy pre navrhovanie ekologických zásahov do 
priemyselnej produkcie- dotácia Environmentálneho fondu SR 2017/2018 

Prihlásenie účastníkov vzdelávania za firmy- členov a partnerov klastra – do 31.08.2017 

Predloženie požiadaviek na riešenia v oblasti moderného materiálového inžinierstva a environmentálnych technológií – do 
15.09.2017. 

C) Zapojenie sa do projektu Leadership Projekt ENERGOFUTURA 2018 – nominovanie pracovníkov firiem na vzdelávanie 
a získanie Osvedčení o environmentálnej akreditácii – do 30.10.2017, cca 30 osôb. 

Príprava výskumných a vývojových firemných projektov a ich prezentácia – do 30.03.2018, cca 25 firiem. 

D) Pravidelné bezplatné školenie a testovanie firiem a pracovníkov klastra na získanie európskych energetických 
a environmentálnych akreditívov a atestácií pre programovacie obdobie v rámci európskeho programu Horizont 2020  
v spolupráci S MH SR  – priebežne do 31.12.2016. 

E) Zapojenie sa do  bezplatného vzdelávacieho a prezentačného programu spolupráce klastrov v rámci projektu Cluster FY 
v spolupráci s SIEA a zabezpečenie účasti jednotlivých členov klastra na podujatiach v Istanbule, Miláne , Budapešti, Prahe, 
Varšave, Madride a Dusseldorfe v jednotlivých termínoch podľa harmonogramu rokov 2017/2018 v predstihu min. 30 kal. Dní 
pred podujatím. 

F) Školenie zamestnancov a partnerov členov klastra bezplatne počas jesene 2017 a prvého polroka 2018 podľa 
harmonogramu v oblasti projektovania a plánovania stavebných investícií pre priemyselné, energetické a environmentálne 
diela. Získanie medzinárodne platného Osvedčenia o absolvovaní. 

Všetky pripravované a už rozbiehané projekty budú priebežne zverejňované na oficiálnej webovej stránke klastra a je 
potrebné načas písomne prejaviť záujem a uplatniť svoje členské práva.  
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