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Dátum:              9. september 2020, 09:30 – 13:00, registrácia od 09:00

Miesto: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta  8/A, 811 04 Bratislava
Seminárna miestnosť 2. poschodie

Pozývame Vás na posledné podujatie svojho druhu pred ukončením Rámcového programu EÚ
pre výskum a inovácie Horizont 2020 zamerané na zosumarizovanie slovenskej účasti v
schémach EIC Accelerator (bývalý SME Instrument), ktoré zároveň ponúkne pohľad na to, čo
firmy čaká v nasledujúcom programe Horizont Európa.
Predstavíme vám podmienky schémy a aktuality týkajúce sa poslednej uzávierky, ktorá bude 7.
októbra 2020. Budete mať možnosť vypočuť si skúsenosti a rady hodnotiteľov projektových
návrhov v tejto schéme ako aj doposiaľ jediného úspešného držiteľa grantu v EIC Accelerator -
firmu MultipleDX. Zároveň akcia ponúkne priestor na diskusiu o budúcom smerovaní národnej
podpory pre slovenských žiadateľov a o úlohe schémy EIC Accelerator v inovačnom
ekosystéme SR. Príďte sa inšpirovať najlepšími!

PROGRAM

Informačná časť (45 min., Lucia Dávidová a Ivan Filus, Národné kontaktné body pre 
Horizont 2020)

Aké sú základné princípy EIC Accelerator a čo čaká žiadateľov v poslednej uzávierke?
Výsledky schémy SME Instrument/EIC Accelerator a odporúčania do budúcnosti
EIC Accelerator v programe Horizont Európa – aké zmeny na žiadateľov čakajú?

Q&A  (10 min.)
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Panelová diskusia 1: Ako uspieť medzi najlepšími? (45 min)

Skúsenosti a odporúčania doposiaľ jedinej úspešnej slovenskej firmy a hodnotiteľa 
projektových návrhov v EIC Accelerator

Diskutovať budú: 
• Pavol Čekan, CEO MultiplexDX
• Eva Šimeková, hodnotiteľka pre EIC Accelerator, CEO CIVITTA Slovakia

Moderuje: Ivan Filus, Národný kontaktný bod pre Horizont 2020

Prestávka na kávu

Panelová diskusia 2: Ako by Slovensko mohlo byť úspešnejšie v schéme EIC Accelerator v 
novom období po roku 2021? (1 hod.)

Návrh systému podpory účasti slovenských firiem v EIC Accelerator a jeho úloha v inovačnom 
ekosystéme Slovenska

Diskutovať budú: 
• Pavol Čekan, CEO MultiplexDX
• Eva Šimeková, hodnotiteľka pre EIC Accelerator, CEO CIVITTA Slovakia  
• Kvetoslava Papanová, koordinátorka Národných kontaktných bodov pre program Horizont 

Európa, CVTI SR
• Edmund Škorvaga, Ministerstvo hospodárstva SR, riaditeľ odboru riadenia operačných 

programov a metodiky, sekcia štrukturálnych fondov EÚ
• Zástupca Slovak Investment Holding

Moderuje: Ivan Filus, Národný kontaktný bod pre Horizont 2020

Akciu organizuje:
Kancelária Národných kontaktných bodov pre Horizont 2020

REGISTRÁCIA

https://eraportal.sk/horizont-2020/narodne-kontaktne-body/
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