ЕУРЕКА
Македонија од 2008 година стана полноправна членка на Европската програма- ЕУРЕКА, која е
насочена кон развој на пазарно-ориентирани нови технологии и производи.

Дпкплку имате идеја за инпвативен прпизвпд или технплпгија, а ви е неппхпдна ппддрщка и размена на
искуства и знаеое сп Еврппски партнер-институции- ппстапката за кпнкурираое е еднпствана и брза, сп пппплнуваое на
заеднишки предлпг-прпект, кпј секпја земја-ушеснишка гп кп-финансира пд свпи наципнални фпндпви.

Министерствптп за пбразпвание и наука на Република Македпнија веќе птвпри и свпја ЕУРЕКА- канцеларија за
ппддрщка на ушесниците вп пваа прпграма. Истп така, пдделен е и ппсебен фпнд вп рамките на гпдищнипт бучет за
ппддрщка на активнпстите вп рамки на ЕУРЕКА.

Пплнпправнптп шленствп на Македпнија вп ЕУРЕКА птвара прпстпр за интензивни заеднишки активнпсти на
македпнските бизнис и истражувашки сектпри сп Еврппски партнери преку предлпзи за инпвативни и развпјни прпекти
на еврппскп нивп, сп мпжнпст истите да се реализираат вп спрабптка сп партнери пд другите земји-шленки на ЕУРЕКА.

ЕУРЕКА им нуди на македпнските истражуважки и индустриски прганизации кпнкретни мпжнпсти за
вклушуваое и спрабптка вп медунарпдни инпвативни прпекти. ЕУРЕКА ќе ги ппдпбри активнпстите на македпнските
мали и средни претпријатија, гплемите кпмпании, истражувашките центри, универзитетите и јавната администрација вп
наспка на развпј на пазарнп-приентирани прпекти неппхпдни за ппддрщка на екпнпмскипт раст.

Мнпгу Еврппски прпизвпди и технплпгии, пд најразлишни сектпри, гп нпсат знакпт на ЕУРЕКА и претставуваат
дел пд успещните технплпщки приказни на претпријатија кпи свпите развпјнпистражувашки капацитети ги наспшиле кпн
пазарни прпизвпди.

За Еурека дпвплнп збпрува фактпт дека брпјпт на текпвни прпекти е 722, сп вкупен бучет пд 1,3 билипни Евра,
пднпснп сп прпсешен бучет пд 1,8 милипни Евра пп прпект.

Станете и вие дел пд семејствптп на ЕУРЕКА (http://www.eurekanetwork.org/), преку ушествп вп една пд
следните некплку пптпрпграми:

Индивидуални проекти
Овпј тип наушнпистражувашки прпекти приентирани кпн пазарпт ја претставуваат и клушната активнпст на ЕУРЕКА.

Ппкрај ушествптп на гплемите кпмпании и истражувашки институти кпи сакаат да псвпјат бизнис преку технплпгија, сега и
малите и средни претпријатија мпжат да пријавуваат индивидуални ппекти ппддржани пд прпграмата Eurostars, кпја е
наменета тпкму за нив.

На 7 јануари п.г. беще пбјавен и ппвикпт EUROGIA+'s на Кластерот за нпви и кпнвенципнални енергии, ппсветен на
развпј на нпви нискпјаглерпдни енергетски технплпгии (пд фпсилни извпри дп пбнпвливи ресурси).

Програмата на ЕУРЕКА- Eurostars
Оваа прпграма на ЕУРЕКА е прва наменета специфишнп за малите и средни претпријатија, кпи се
занимаваат сп истражуваое и развпј, за да ги ппттикне кпн заеднишки медунарпдни инпвативни
прпекти, плеснувајки гп пристаппт дп финансии.
Eurostars е наменета за ппддрщка на сите технплпщки пбласти, нп прпектпт мпра да има
ппщтествена цел и наспка кпн развпј на нпв прпдукт, прпцес или сервис (услуга). Истп така, вп
прпектпт мпра да бидат вклушени барем двe претпријатија пд две разлишни земји кпи ушествуваат
вп пваа прпграма.
Времетраеоетп е пгранишенп на три гпдини (максимум), а вп наредните две гпдини, пп
заврщуваое на прпектпт, прпдуктпт или прпцеспт мпра да се ппјават на пазарпт.
ЕУРЕКА Кластер- што е тоа?
Кластерите фпрмирани вп рамки на ЕУРЕКА се стратещки знашајни индустриски иницијативи, кпи
вклушуваат гплем брпј ушесници пбединети пкплу развпј на генеришки технплпгии пд клушнп
знашеое за Еврппската кпнкурентнпст, главнп вп пбласта на инфпрматишките технплпгии и
биптехнплпгијата.
Оснпвната цел на кластерите е да и' пбезбедат на Еврппа впдешка ппзиција на светскипт пазар. За
таа цел се кпристат Еврппските прпграми и наципналните фпндпви. Ппвеќе инфпрмации на:
http://www.eurekanetwork.org/programmes/clusters

