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Program Horizont 2020 pre firmy 
 
 

Podujatie:  Seminár: Program Horizont 2020 pre firmy 
Dátum:        4.3.2015 - streda od 9:00 hod 
Miesto:     Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, 

811 04 Bratislava, 2. poschodie (konferenčná miestnosť) 
 
Takmer 80 miliárd eur poskytne Európska komisia na obdobie 2014 – 2020 na vývoj nových technológií a 
rozvoj inovácií. Až 20% prostriedkov na aplikovaný výskum, vývoj a inovácie je určených výhradne pre 
firmy!  
 
Národná kancelária podpory programu Horizont 2020 pri CVTI SR v spolupráci s Enterprise Europe 
Network Vás pozýva na seminár o možnostiach programu Horizont 2020 pre slovenské firmy. Zatiaľ sa 
slovenským firmám príliš nedarí. Príďte sa dozvedieť viac a využite našu bezplatnú pomoc pre Vás.  
 
Cieľom seminára je priblížiť problematické otázky v projektových návrhoch Horizontu 2020 najmä:  

- priblížiť cieľ a účel osobitného nástroja pre malé a stredné podniky v Horizonte 2020 (pravidlá 
účasti),  

- vysvetlenie jednotlivých fáz SME Instrumentu, 
- osobitosti prípravy projektového návrhu – SME Instrument vs. tradičný vedecko-výskumný projekt, 
- poučenia z roku 2014. 

 
Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií, ktorí podávajú projekty (napr. malé a stredné podniky, 
rezortné výskumné ústavy). Predpokladá sa základná informovanosť o Horizonte 2020. 
 
Seminár pokračuje v poobedňajších hodinách (v Bratislave a Košiciach) seminárom pre širokú vedeckú 
obec, kde sa budú prezentovať všeobecné otázky prípravy projektu H2020 a je potrebné sa registrovať 
na každé podujatie zvlášť.  
 
Registrácia 
 

Program  
08:30 – 09:00  Registrácia 

Blok 1 Viera Petrášová 
CVTI SR  
Ivan Filus 
BIC Bratislava/CVTI SR  

Možnosti pre firmy a MSP v programe Horizont 2020, 
možnosti spoločných projektov, SME Instrument  
a Fast Track to Innovation, výsledky účasti Európy  
a Slovenska v doterajších výzvach 

Blok 2 Viera Petrášová 
CVTI SR  
Ivan Filus 
BIC Bratislava/CVTI SR 

Ako napísať návrh do SME Instrument – rady a odporúčania 
Právne a finančné aspekty, príprava rozpočtu vo Fáze 1 a 2, 
subdodávateľské zmluvy v. zmluvy na dodanie tovaru 

  Záver a individuálne konzultácie 

   

 

 

 

 

Centrum vedecko-technických informácií SR 
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava  

www.h2020.cvtisr.sk, h2020@cvtisr.sk 

 

 

http://goo.gl/2skRHf

