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III. pilier: Inovatívna Európa

Európska rada pre inovácie (EIC)
• Doposiaľ
najambicióznejšia
iniciatíva EÚ na
podporu inovácií
• Poskytuje tzv. smart
money
• Rozpočet: 10 mld. EUR
(2021 – 2027)
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EIC Pathfinder
ČO?
• Podpora základného výskumu po fázu základného vývoja (TRL 1 – 4)
radikálne nových a vysoko rizikových technológií
• Podmienkou je interdisciplinarita!
• Očakávaný výstup: proof of concept/validácia technológie v laboratóriu
PRE KOHO?
• kolaboratívne projekty – tím zložený z budúcich lídrov vo svojej oblasti
(výskumníci, start-ups..)
• konzorcium min. 3 práv. osôb (napr. výskumné organizácie, univerzity, MSP,
priemysel) z min. 3 krajín. V tematických výzvach možná účasť aj jedného
žiadateľa (alebo malé konzorcium – 2 partneri).

EIC Pathfinder
KOĽKO?
• Grantová podpora do 3 mil. € resp. 4 mil. € pri tematických výzvach
• Možná dodatočná podpora 50 tis. EUR pre zhodnotenie potenciálu
komercionalizácie/aktivity portfólia
• Trvanie projektu: 2-4 roky
• Príspevok z EC: max. 100% oprávnených nákladov
AKO?
• podanie projektového návrhu cez Funding & Tender Opportunities portál
• jednokolové podávanie (EIC Pathfinder Open – možnosť „rebuttal procedure“)
• vyhodnotenie do 5 mesiacov od uzávierky, uzavretie GA do 8 mesiacov od
uzávierky
• Váha hodnotiacich kritérií: excelentnosť 60%, dopad 20%, kvalita
implementácie 20%

EIC Pathfinder Open
VÝZVY 2021

• predbežný dátum uzávierky: 19. máj 2021
• predpokladaný počet podporených projektov: cca 50
• rozsah projektového návrhu max. 17 strán

EIC Pathfinder Challenges
VÝZVY 2021
• predbežný dátum uzávierky: 27. október 2021
• predpokladaný počet podporených projektov: cca 30
• rozsah projektového návrhu max. 25 strán
• každá téma má svoje špecifiká (napr. veľkosť konzorcia, povinný výstup,
použité materiály a i.)
Témy:
• Awareness inside
• Tools to measure and stimulate activity in brain tissue
• Emerging technologies in cell and gene therapy
• Novel routes to green hydrogen production
• Engineered Living Materials

EIC Transition
ČO?
• Podpora výsledkov projektov EIC Pathfinder (Pilot EIC Pathfinder, H2020
FET-Open a FET-Proactive), FET Flagships (vrátane ERANET výziev v rámci
FET programu) a ERC Proof of concept
• Podpora validácie technológie v laboratóriu a v prostredí aplikácie
(prototypovanie, modelovanie, testovanie užívateľmi a i.), rozvoj biznis
modelov pre komercionalizáciu inovácie
• z TRL4 do TRL 5/6
• Očakávané výstupy: overená aplikovateľnosť na trh, biznis model a biznis
plán, formálna ochrana IP

EIC Transition
PRE KOHO?
• Jediný žiadateľ (MSP/výskumná/technologická inštitúcia)
• Malé konzorcium (max. 5 subjektov vrátane veľkých firiem a užívateľov)
KOĽKO?
• Grantová podpora do 2,5 mil. €
• Možná dodatočná podpora 50 tis. EUR pre aktivity portfólia
• Príspevok z EC: max. 100% oprávnených nákladov
AKO?
• podanie projektového návrhu cez FTO, dvojkolový hodnotiaci proces
• vyhodnotenie 1. kola do 9T od uzávierky, interview do 13 T od uzávierky,
uzavretie GA do 6M od uzávierky
• váha hodnotiacich kritérií je rovnaká

EIC Transition
VÝZVY 2021
EIC Transition Open
• predbežný dátum uzávierky: 22. september 2021
• predpokladaný počet podporených projektov: cca 20
• rozsah projektového návrhu max. 25 strán
EIC Transition Challenges
• predbežný dátum uzávierky: 22. september 2021
• predpokladaný počet podporených projektov: cca 15
• rozsah projektového návrhu max. 25 strán
Témy:
• Medical Technology and Devices: from Lab to Patient
• Energy harvesting and storage technologies

EIC Accelerator
ČO?
• Podpora škálovania inovácií s potenciálom vytvorenia nových
trhov/radikálnych zmien na existujúcich trhoch
• Podpora demonštračných aktivít v relevantnom prostredí, prototypovanie,
testovanie, IP management, škálovanie, vstup na trh
• TRL 5/6-9

PRE KOHO?
• Jediný žiadateľ (MSP, mid-cap, fyzické osoby, investor)
• Možnosť zúčastniť sa prostredníctvom Fast Track/Plug in schémy

EIC Accelerator
KOĽKO?
• Zmiešané financovanie: investícia 0,5 – 15 mil. €, grant do 2,5 mil. €
• Možnosti: zmiešané financovanie, len investícia, grant first, grant only
• Príspevok z EC: 70% oprávnených nákladov
• Trvanie projektu: max. 24 mesiacov
AKO?
• podanie projektového návrhu cez špecializovanú AI platformu
• trojkolový hodnotiaci proces
• vyhodnotenie 1. kola do 4T od podania, 2.kola do 6T od uzávierky,
interview do 12T od uzávierky, uzavretie GA do 6M od uzávierky
• váha hodnotiacich kritérií je rovnaká

EIC Accelerator
VÝZVY 2021
EIC Accelerator Open
• predbežný dátum uzávierok: 9. jún 2021, 6. október 2021
• predpokladaný počet podporených projektov: cca 115
EIC Accelerator Challenges
• predbežný dátum uzávierok: 9. jún 2021, 6. október 2021
• predpokladaný počet podporených projektov: cca 115
Témy:
• Strategic Digital and Health Technologies
• Green Deal innovations for the Economic Recovery

Informačné dni EIC
https://eraportal.sk/nase_po
dujatia/informacny-deneuropskej-rady-pre-inovacie/

https://ec.europa.eu/info/news
/launch-new-europeaninnovation-council-2021-mar03_en
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EIE: hlavný cieľ a štruktúra
• Prepojiť a zefektívniť činnosť národných inovačných
ekosystémov s cieľom podporiť škálovanie firiem a inovácie v EÚ
Destinácia 1: CONNECT – Prepojené inovačné ekosystémy
Destinácia 2: SCALEUP – Zvýšenie potenciálu škálovania
európskych firiem
Destinácia 3: INNOVSMEs – Inovatívne MSP

Destinácia 1: CONNECT
ČO?
• Vytvorenie prepojených a inkluzívnych inovačných ekosystémov
• Tvorba väzieb medzi MSP a investormi, verejným sektorom, medzi
slabšími a silnejšími inovátormi (regióny), so sieťami NCPs, EEN,
platformami, inkubátormi, hubmi..
PRE KOHO?
• národné, regionálne a/alebo lokálne autority
• MSP a start-upy, výskumné a technologické organizácie
• hráči v inovačných ekosystémoch z tzv. quadruple helix, vrátane asociácií
a občianskych združení, inovátorov, univerzít, centier transferu
technológií, investorov, klastrov a i.
• inkubátory, akcelerátory

Destinácia 1: CONNECT
TÉMY 2021 - 2022?
• prípravný projekt vzniku spoločných programov medzi hráčmi
inovačných ekosystémov
• budovanie schopností v inovačnom obstarávaní
• inkluzívnejšie siete a iniciatívy v európskych inovačných ekosystémoch
• integrácia hráčov spoločenských inovácií do inovačných ekosystémov
• implementácia kofinancovaných akčných plánov pre prepojenie
inovačných ekosystémov
• stimulovanie inovačného obstarávania
AKO?
• konzorciá min. 3 subjektov z min. 3 krajín
• väčšinou CSA projekty, príspevok EC max. 100% oprávnených nákladov
• Predbežné uzávierky: september 2021, apríl 2022, september 2022

Destinácia 2: SCALEUP
ČO?
• posilnenie a rozšírenie spolupráce medzi inovačnými hráčmi s cieľom lepšie
podporovať novú generáciu inovatívnych firiem, ktorých riešenia prispejú ku
konkurencieschopnejšej EÚ a udržateľnejšiemu, inkluzívnejšiemu a
odolnejšiemu svetu

PRE KOHO?
• poskytovatelia akceleračných služieb (inkubátory, akcelerátory, inovačné
agentúry, podnikateľské siete, regionálne autority, vzdelávacie inštitúcie),
• pan-európske výskumno-technologické infraštruktúry,
• priemysel vrátane MSP, klastre,
• univerzity, výskumno-vývojové organizácie, obchodné a odborné školy,
organizácie vyššieho vzdelávania, národné/regionálne agentúry,
• vysoko inovatívne deep-tech start-upy, verejné a súkromné fondy rizikového
kapitálu.

Destinácia 2: SCALEUP
TÉMY 2021 - 2022?
• rozvoj akceleračných ekosystémov
• škálovanie deep-tech ekosystémov
• Women TechEU
• rozvoj podnikateľských ekosystémov
• rozvoj investičných ekosystémov
AKO?
• konzorciá min. 3 subjektov z min. 3 krajín
• CSA a RIA projekty, príspevok EC max. 100% oprávnených nákladov
• Predbežné uzávierky: október 2021, máj 2022, október 2022

Destinácia 3: INNOVSMES
ČO?
• implementovaná formou Európskeho partnerstva inovatívnych malých a
stredných podnikov s cieľom pomôcť inovatívnym MSP zvýšiť ich
výskumnú a inovačnú kapacitu a produktivitu a úspešne sa začleniť do
globálnych hodnotových reťazcov a na nové trhy.

PRE KOHO?
• Národná administratíva a národné financujúce orgány
AKO?
• Predbežná uzávierka: september 2021
• Typ CO-FUND, trvanie 7 rokov
• Rozpočet na roky 2021 – 2022: cca 70 mil. EUR

Ďakujem za pozornosť!
Kontakty na NCPs pre EIC:
Lucia Dávidová
lucia.davidova@cvtisr.sk
Ivan Filus
filus@bic.sk

Web: https://eraportal.sk/horizont-europa/
Mail: horizont@cvtisr.sk

