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Enterprise Europe NetworkNetworkNetworkNetwork

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

– inovácií (produktivita a konkurencieschopnosť),

– výskumu.

• iniciatíva programu CIP



O O O O sieti

� Vyše 500 500 500 500 organizorganizorganizorganizááááciciciciíííí, vr. 
obchodných komôr, RRA, 
agentúr, univerzitných 
technologických centier 
a konzultačných 
spoločností,

� Takmer 4444 000 000 000 000 skskskskúúúúsenýchsenýchsenýchsených
profesionprofesionprofesionprofesionáááálovlovlovlov,

� Sieť funguje vo vyše
40 40 40 40 krajinkrajinkrajinkrajinááááchchchch.



EEN:EEN:EEN:EEN: podpora účasti v FP7

• informačné aktivity
– informačné dni, semináre

– prehľad výziev a podporných podujatí

• podporné aktivity
– formulácia projektových zámerov

– hľadanie partnerov

– screening a príprava návrhu projektu

– kontraktačný proces vrátane konzorciálnych zmlúv

– finančný a organizačný manažment projektu



FP7:FP7:FP7:FP7: štruktúra a rozpočet



KapacityKapacityKapacityKapacity

• optimalizácia využitia a rozvoj výskumných infravýskumných infravýskumných infravýskumných infrašššštrukttrukttrukttruktúúúúrrrr,

• posilnenie inovačných možností malých a stredných malých a stredných malých a stredných malých a stredných 
podnikovpodnikovpodnikovpodnikov, ako aj ich schopností využívať výsledky 
výskumu (výskum pre MSP a asociácie),

• podpora rozvoja regionregionregionregionáááálnych výskumných zoskupenlnych výskumných zoskupenlnych výskumných zoskupenlnych výskumných zoskupeníííí
(pilotná akcia „Regions of Knowledge“),

• odhaľovanie výskumnvýskumnvýskumnvýskumnéééého potenciho potenciho potenciho potenciáááálulululu v konvergenčných a 
najvzdialenejších regiónoch,

• približovane vedy k spolovedy k spolovedy k spolovedy k spoloččččnostinostinostinosti s cieľom vyvážene 
integrovať vedu a techniku do spoločnosti EÚ,

• horizontálne akcie a opatrenia na podporu medzinmedzinmedzinmedzináááárodnej rodnej rodnej rodnej 
spoluprspoluprspoluprspolupráááácececece



MSP:MSP:MSP:MSP: outsourcing výskumných aktivít

Výskum pre MSP:Výskum pre MSP:Výskum pre MSP:Výskum pre MSP:
• potreba outsourcingu VV aktivít
• najmä pre low- mid-tech MSP s malou alebo žiadnou 

internou kapacitou pre VV
• pre výskumné MSP, ktoré outsourcujú VV aktivity mimo 

ich kľúčové zameranie

Výskum pre asociVýskum pre asociVýskum pre asociVýskum pre asociáááácie MSP: cie MSP: cie MSP: cie MSP: 
• asociácie MSP sú zvyčajne výhodnejšími organizáciami pre 

poznanie alebo identifikáciu spoločných technologických 
problémov svojich členov pri rozvoji alebo prispôsobení sa 
normám a štandardom EU, splnenie regulačných opatrení
v oblasti zdravia, bezpečnosti a ochrane životného 
prostredia (asociácie, obchodné komory, ap.)



Výskum v prospech MSP - KontaktyKontaktyKontaktyKontakty

• FP7 NCP / Delegát

– NCP: Ivan FILUS, BIC Bratislava

– Del: Dr. Štefan CIMBÁK, Prvá zváračská, a.s.

• ec.europa.eu/research/sme-techweb

• www.era-sme.net

• www.ncp-sme.net

– partner search



BBS:BBS:BBS:BBS: databáza technol. profilov

• ca 4000 TP (ponuky a požiadavky)

• komerčný výskum na základe požiadaviek 

priemyselných partnerov

• prezentácia výsledkov VV vo forme 

technologických ponúk

• registrácia zdarma

• www.enterprise-europe-network.sk/bbs



ICTE2010ICTE2010ICTE2010ICTE2010 15.6.2010, Košice

• stretnutie SK a HU organizácií

• ICT & electrotechnics

• 15.6.2010, Košice 

• v spolupráci s TUKE, Košice IT Valley, ZEP SR, 

SARIO

• www.een.sk/icte2010



KontaktKontaktKontaktKontakt

Enterprise Europe Network SlovakiaEnterprise Europe Network SlovakiaEnterprise Europe Network SlovakiaEnterprise Europe Network Slovakia
BIC BratislavaBIC BratislavaBIC BratislavaBIC Bratislava
Ivan FILUS

Zochova 5
81103 Bratislava
Slovakia

T: +421 2 5441 7515
F: +421 2 5441 7522
E: info@enterprise-europe-network.sk

www.bic.sk
www.enterprise-europe-network.sk


