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Kontaktná osoba – meno:
Ivan Drienik
Kontaktná osoba – e-mail, telefón:
Ivan.drienik@itvisions.sk
Webová stránka:
www.itvisions.sk
Krátky profil/expertíza spoločnosti (max. 100 slov):
Ivan Drienik je PMP certifikovaný IT profesionál s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti
projektového a inovačného manažmentu na rôznych úrovniach riadenia organizácie. Jeho
špecializáciou je technologický transfer pre oblasť nastupujúcich digitálnych technológií. Striedavo
pôsobil na lokálnom (CEE) a medzinárodnom trhu, kde okrem iných patria k jeho klientom viaceré
spoločnosti z rebríčka Fortune 100. Svoju expertízu v oblasti disruptive innovation uplatňuje
v programe Horizon 2020, kde pôsobí od roku 2016 ako expert pre Európskej komisie v Agentúre
pre malé a stredné podniky Európskej komisie (EASME). V rámci tejto činnosti poskytoval expertné
posudky a konzultácie pre viac ako dve stovky európskych firiem s vysokým inovačným
potenciálnom. Dlhodobo spolupracuje s partnermi na rôznych typoch projektov v rámci Horizon
2020 a štrukturálnych fondov v stredoeurópskom regióne.
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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:
Tri podané projekty SME Instrument fáza 1 a 2, bodový prírastok +2,2, získanie Seal of Excellence
V rámci H2020 poskytujeme nasledujúce služby – pred podaním žiadosti o grant:
Projektový manažment, expertné posudky, mentoring, koučing

V rámci H2020 poskytujeme nasledujúce služby – v priebehu realizácie úspešného projektu:
Projektový manažment, expertné posudky, mentoring, koučing
Extra služby, ktoré klientom poskytujeme (napr. prvá konzultácia zdarma a i.):

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
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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

