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BIC Bratislava (Business & Innovation Centre) 

 

 

Sídlo: 
  
Zochova 5, 811 03 Bratislava 
 
 
1Kontaktná osoba – meno: 
 
Roman Linczényi, CEO 
  
Kontaktná osoba – e-mail, telefón: 
 
E-mail: bic@bic.sk 
Tel: 02/ 323 327 11 
 
 
Webová stránka: 
www.bic.sk 
 
Krátky profil/expertíza spoločnosti (max. 100 slov): 
 
BIC Bratislava podporuje inovácie vo firmách, akademických pracoviskách a regiónoch od roku 
1991. Naše služby zahŕňajú najmä podnikateľské a inovačné poradenstvo, podporu medzinárodnej 
spolupráce, konzultácie týkajúce sa prístupu k financiám a tiež podporu rámcových programov EÚ 
pre výskum, vývoj a inovácie. Najväčšia časť aktivít je smerovaná na malé a stredné podniky, ktoré 
majú inovačný potenciál a rozvíjajú či už svoje produkty, alebo technológie. Sústreďujeme sa však 
nie len na podporu firiem, ale aj na špičkové vedecké tímy, univerzity a výskumné inštitúcie. Pri 
realizácií našich služieb aktívne využívame naše dlhoročné skúsenosti s európskymi sieťami či 
podpornými a finančnými programami Európskej únie. Od roku 2008 sme členmi najväčšej 
európskej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu Enterprise Europe Network, ktorej 
slovenské zastúpenie zároveň aj koordinujeme. 
 

                                                           
1 Potvrdzujem, že disponujem dostatočným právnym základom pre uvedenie osobných údajov kontaktnej osoby 
(v rozsahu meno, e-mail, telefón) a zároveň je táto osoba mnou poučená.  
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Skúsenosti/úspešnosť klientov: 
 
Aktívne sa zúčastňujeme európskych a národných projektov, ktorých služby a aktivity využívame 
pre našich klientov, taktiež participujeme na významných európskych iniciatívach pre rozvoj 
podnikateľského a inovačného prostredia. Za ostatných 20 rokov sme pripravili niekoľko stoviek 
kvalitných návrhov pre našu spoločnosť i našich klientov. BIC Bratislava úspešne participoval vo 
viac ako 70 európskych projektoch.  
 
V rámci H2020 poskytujeme nasledujúce služby – pred podaním žiadosti o grant: 
 
Pred podaním samotnej žiadosti poskytujeme: 

 predstavenie disponibilných programov a ich podmienok 
 zadefinovanie projektovej idey 
 skríning úspešných projektov 
 zhodnotenie potenciálu klienta pre úspešnú participáciu v komunitárnych programoch 
 vypracovanie „krátkeho návrhu“ ako podklad pre konzultácie a/alebo hľadanie partnerov 
 vyhľadávanie partnerov 
 prezentácia kooperačných kapacít, produktov a služieb klienta 
 mentoring pri príprave návrhu projektu v rámci relevantnej schémy 
 prepojenie na relevantných expertov (práva duševného vlastníctva, komercializácia 

výsledkov výskumu, investor, PPP, inovačný manažment) 
 
 
V rámci H2020 poskytujeme nasledujúce služby – v priebehu realizácie úspešného projektu: 
 
Po schválení projektu poskytujeme: 

 podporu koordinácie a riadenia projektu 
 administratívny a finančný manažment projektu (vrátane prípravy obsahových 

a finančných správ) 
 podpora ochrany a komercializácie výstupov projektu 
 vyhľadávanie partnerov pre ďalší spoločný výskum alebo komerčnú spoluprácu 
 prepojenie na relevantných expertov (práva duševného vlastníctva, komercializácia 

výsledkov výskumu, investor, PPP, inovačný manažment) 
 riadenie inovácií (od idey až po úspešný predaj) 

 
Extra služby, ktoré klientom poskytujeme (napr. prvá konzultácia zdarma a i.): 
 
Prvá konzultácia je bezplatná. Následne sa na základe potenciálu klienta individuálne dohodne 
rozsah a podmienky poskytnutia poradenstva. Niektoré služby (napr. vyhľadávanie partnerov, 
inovačný manažment) sú poskytované bezplatne, nakoľko sú financované iniciatívou Enterprise 
Europe Network.  
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Špecializácia na oblasti H2020 (nepovinné): 

Všetky oblasti 

Akcie "Marie Skłodowska-Curie" 

Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia 

Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov 

EURATOM 

Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti 

Európska rada pre výskum (ERC) 

Európsky inovačný a technologický inštitút 

Informačné a komunikačné technológie 

Inovácia v malých a stredných podnikoch 

Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava 

Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie 

Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny 

Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a 
námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo 

Právne, finančné a etické otázky 

Prístup k rizikovému financovaniu 

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti 

Spojené výskumné centrum (JRC) 

Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET) 

Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť 

 Vesmír 

 Výskumné infraštruktúry 

 Zdravie, demografické zmeny a kvalita života 
 
 
 
 

 


