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Life Science 
ROOM inovácie                           
na dosah ruky

Central
Community

Platforma LIFE SCIENCE ROOM vzniká v rámci projektu CENTRAL COMMUNITY, 
ktorý sa sústreďuje na: 

• otvorené inovácie;
• oblasť vied o živej prírode;
•  malé a stredné podniky a vedecko-výskumné 

inštitúcie v Strednej Európe;
•  vytváranie európskej platformy pre otvorené 

inovácie v oblasti vied o živej prírode.

Kontakt:  
Centrum vedecko-technických informácií SR 
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
www.cvtisr.sk
info@cvtisr.sk

 www.lifescienceroom.eu                                 www.central-community.eu

Life Science 
ROOM inovácie                           
na dosah ruky

Central
Community

Platforma LIFE SCIENCE ROOM vzniká v rámci projektu CENTRAL COMMUNITY, 
ktorý sa sústreďuje na: 

• otvorené inovácie;
• oblasť vied o živej prírode;
•  malé a stredné podniky a vedecko-výskumné 

inštitúcie v Strednej Európe;
•  vytváranie európskej platformy pre otvorené 

inovácie v oblasti vied o živej prírode.

Kontakt:  
Centrum vedecko-technických informácií SR 
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
www.cvtisr.sk
info@cvtisr.sk



PLATFORMA LIFE SCIENCE ROOM

zapojené 
vedecko-výskumné 

organizácie;

možnosť spolupráce 
pri vývoji inovatívnych produktov  

a služieb alebo informácie 
o financovaní 

inovatívnych projektov;

patenty, zdroje financovania; 

inovatívne výzvy.

TU NÁJDEŠ:

PONÚKA TI:

možnosť vyhľadávať 
partnerov pre svoj projekt; 

 prístup k širokému súboru 
informácií a kontaktov; 

manažment informácií; 

pomoc pri identifikovaní 
budúcich trendov;

príležitosť objaviť 
technologické a ekonomické 

riešenia cez networking.
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AKO NA TO?

• Zaregistruj sa 
• Vytvor svoj profil a aktualizuj ho 
• Začni riešiť projekt alebo sa pripoj už k existu-

júcemu
• Manažuj svoj projekt a chráň vlastné riešenia ...
• Rieš problém – vyber si cestu riešenia -  pozvi 

riešiteľa ...    
• Získavaj a zdieľaj skúsenosti – obohacuj                

svoj profil – využi odporúčania .... 

LIFE SCIENCE ROOM PODPORUJE: 

• udržateľné inovácie v oblasti „vied o živej 
prírode“;

• tvorbu prepojení medzi rôznymi malými  
a strednými podnikmi za účelom posilnenia 
spolupráce a inovácií;

• identifikáciu technologických trendov;
• zdieľanie skúseností a poznatkov medzi 

partnermi;
• zníženie rizika pri investíciách spojených  

s inováciami.
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