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Európska únia = obrovské príležitosti 

• prístup k vnútornému trhu so 450 
miliónmi zákazníkov 

 

• prístup k viac ako 70 miliardám € 
v rámci európskych finančných 
programov 

 



Zapojenie sa do Horizontu 2020 

• Hľadanie partnerov  

• 2. najvýznamnejší krok v procese prípravy projektu 

• Súbežne s hľadaním vhodnej výzvy 

 

• Možnosť:  

– partnerstvo alebo 

– individuálny projekt 

 



Enterprise Europe Network 

 najväčšia sieť EÚ na podporu 
medzinárodnej spolupráce MSP v oblasti: 
 podnikania (internacionalizácia, export),  

 inovácií (produktivita a konkurencieschopnosť), 

 výskumu. 

 

 iniciatíva programu CIP 

 



 Integrácia predchádzajúcich informačných  
a asistenčných sietí: 

 

A: medzinárodného 
podnikania v EÚ  

B: inovácií a transferu 
technológií a know-how 

C: výskumu a podpory účasti 
v 7RP (Horizont 2020) 



Potrebujem partnerov  
v iných krajinách…  

Kde získam 
financovanie z EÚ?  

Čo znamená európska 
legislatíva pre moju 

spoločnosť? 

Ako nájdem nové trhy 
v zahraničí?  

Ako môžem predať alebo získať  
inovatívne myšlienky alebo technológie?  



600 partnerských 
organizácií  

v 54 krajinách  



Prístup k projektom a zdrojom EÚ 

Malé podniky príliš často nemajú 
vedomosť o rôznych zdrojoch financovania 
EÚ - regionálne, sociálne, výskum, životné 
prostredie - ktoré existujú a o ktoré by 
mohli požiadať.  
 

Sieť sa zameriava na prekonanie tejto 
vedomostnej medzery a na zabezpečenie, 
aby spoločnosti, buď jednotlivo alebo v 
konzorciách, vedeli o dostupných 
možnostiach. 



Internetová platforma 

•  Poskytovanie internetovej platformy pre cezhraničnú 
spoluprácu 

Sieť môže pomôcť pri rozvoji  
týchto výmen a pestovať  
potenciálne partnerstvá. 

 

POD: Databáza príležitostí  
pre nadnárodné partnerstvá 



POD: Databáza príležitostí  

Podľa predpokladov by sa mohlo milión európskych MSP 
zúčastňovať na cezhraničnom obchode a investíciách, ak by boli 
schopné zavolať na príslušné podporné oddelenia.  
 
Aktivity: 
• aktívne poradenstvo 
• príprava profilov 
• hľadanie partnerov 
• partnerské podujatia 
• obchodné misie 
• podpora pri vyjednávaní 



www.enterprise-europe-network.sk 

 Od apríla 2008 

 Sekcia (služby) 

– biznis / inovácie / výskum / životné prostredie 

 Databáza ponúk na partnerstvo (POD) 
– Business Offer 
– Business Request 
– Research & Development Request 
– Technology Offer 
– Technology Request 



Ideal-IST 

www.ideal-ist.eu 
 

 http://www.facebook.com/Idealist.ict  

 http://www.linkedin.com/company/ideal-ist-eu 

 http://twitter.com/ICT_IDEALIST  
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• http://www.net4society.eu/public/pss.php 



Nanosciences and nanotechnologies, Materials 
and new Production technologies Partner 
search 
• https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php 



Fit for Health 

• http://www.fitforhealth.eu/ 



Innovative Medicines Initiative 

• https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst 



Euraxess 

• http://www.euraxess.sk/en 

• http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jvSear
ch 
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Sociálne siete 

• http://www.linkedin.com/ 

• https://twitter.com/H2020Partners 

• https://www.facebook.com/2020horizon?fref=ts 
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Kontakt 

t: 02/ 5441 7515 
t: 02/ 5441 7606 
e: kopkas@bic.sk 

Peter KOPKÁŠ 

BIC Bratislava 
Enterprise Europe Network  

Zochova 5 
811 03 Bratislava 

www.BIC.sk 
www.Enterprise-Europe-Network.sk 

Ďakujem za pozornosť! 


