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Od prelomového 
výskumu k 
prelomovým 
inováciám



Výskumno-inovačná priepasť 

• Európa patrí k lídrom vo vytváraní ideí a v generovaní vízii prelomových 
technológií 

• Problémom však ostáva nedostatočná podpora ďalšieho výskumu alebo 
rozvoja aspektov industrializácie, trhu a obchodu  



Od výskumu k inováciám 

ERC

ERC    
PoC

Super 
PoC?

EIC Transition
grant 



EIC – Transition grant 

EIC Transition grant je schéma, ktorá by mala prepájať a posúvať výskum bližšie na 
trh prípadne do ďalšej fázy Európskej rady pre inovácie

Schéma bude zatiaľ otvorená len pre výsledky projektov z istých schém a jednou z 
nich je aj ERC Proof of Concept

Súčasťou EIC Transition grantu sú tematické aj netematické výzvy 

Orientuje sa na TRL (úroveň technickej pripravenosti) od 4 až 5 (max. 6)

- validácia technológie v laboratóriu

- validácia v relevantnom prostredí

- demonštrácia v relevantnom prostredí 



Kto?

Projekty sú určené aj pre jediného žiadateľa ale je možné vytvoriť aj malé konzorcium 

(max 5 subjektov) 

Výška financovania? 

Grantová podpora do 2,5 mil. EUR a možná dodatočná podpora 50 tisíc pre aktivity 
portfólia 

Príspevok z EK: max 100% oprávnených nákladov 

Ako je projekt hodnotený?  

Dvojkolový hodnotiaci proces 

Podpísanie grantovej dohody do 6 mesiacov od uzávierky 

Váha hodnotiacich kritérií je rovnaká 

EIC – Transition grant 





Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v 
Bruseli - SLORD 

Kancelária založená v Bruseli v roku 2014 Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Centrom vedecko-technických informácií
SR (CVTI SR)

Zameranie na:

Monitorovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a 
inovácií, najmä na rámcový program pre výskum a inovácie 

Stimulácia spolupráce medzi inštitúciami v Bruseli a v Slovenskej republike 



Kľúčové aktivity SLORD  
• Monitoring EÚ politík a aktualít v oblasti VaI a poskytovanie 

cielených informácií
• Webová stránka: www.slord.sk; e-mail: slord@cvtisr.sk
• Sociálne siete: FB, Twitter, LinkedIN
• Newsletter

Informovanie

• Poskytovanie cielených informácií o možnostiach zapojenia do 
medzinárodných konzorcií a sietí

• Zastupovanie SK VaI komunity v EÚ inštitúciách
• Sprostredkovanie kontaktov a stretnutí   
• Logistická podpora 

Podpora pri 
príprave VaI

projektov

• Propagácia slovenského výskumu, jeho výsledkov a potenciálu 
zahraničnému publiku 

• Organizácia informačných podujatí, seminárov, workshopov, 
školení a konferencií s cieľom zlepšiť informovanosť o 
slovenskom VaI v Bruseli

Propagácia 
slovenského VaI

http://www.slord.sk/
mailto:slord@cvtisr.sk


Ďakujem Vám za pozornosť

terezia.rua@cvtisr.sk 


