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Možnosti hľadania partnerov do 
projektových konzorcií

Pri hľadaní partnera máte viacero možností:

 Funding &Tenders Portal, časť Partner Search - prvým miestom

 NCPs - požiadajte o šírenie vášho profilu cez naše kontakty v danej oblasti 

alebo podľa krajiny,

 WEB HE - webe si pozrite časť Ponuka partnerstiev.

 webové databázy – napr. CORDIS, či Enterprise Europe Network

https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-ponuka-partnerstiev/
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch


Možnosti hľadania partnerov do 
projektových konzorcií - špecifické
• pre spoločenské oblasti portál NET4SOCIETY,
• Veda a spoločnosť (SiS.net) 
• pre informačné a komunikačné technológie IDEAL-IST,
• Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, pokročilá 

výroba a spracovanie (NMP TEAM),
• Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a 

jej občanov (SEREN – len prezentácia organizácií – nie je tu 
komplexné vyhľadávanie partnerov) 

• pre zdravie Fitforhealth,
• pre dopravu ETNA Plus
• pre vesmír Cosmos 2020 plus (nie je to komplexné vyhľadávanie 

partnerov, len odkazy na iné služby) 
• pre životné prostredie a suroviny NCPs CaRE
• pre biohospodárstvo a potraviny BioHorizon
• pre oblasť energetiky C-Energy 2020

https://www.net4society.eu/en/Partner-Search-1787.html
http://www.sisnetwork.eu/partner-search/
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
https://www.nmp-partnersearch.eu/
http://www.security-research-map.eu/
https://mm.fitforhealth.eu/
http://www.transport-ncps.net/
https://www.ncp-space.net/
http://partnersearch.ncps-care.eu/
https://www.ncp-biohorizon.net/start
http://www.c-energy2020.eu/


Pozvánka na celoeurópske podujatie:
SSH research & innovation in Horizon Europe:

Diving into the opportunities
Virtual Workshop and Networking Event

 Máj 2021

 Organizátori: SLORD a Styčná kancelária pre výskum a inovácie Litvy (LINO)

 Program: 3 časti: 

1. Diskusia na politickej úrovni 

2. Praktická časť: prehľad príležitostí pracovného programu pre Klaster 2 aj 
mimo neho 

3. Virtuálny networking

 Viac informácií bude zverejnených na www.slord.sk a ďalších 
komunikačných kanáloch v najbližšom období

http://www.slord.sk/


Národná kancelária Horizontu
o Sieť Národných kontaktných bodov (NCP) - hlavnou podpornou štruktúrou 

na národnej úrovni pre program HE, 
o Poskytuje odborné poradenstvo, usmernenia, praktické informácie a 

pomoc,
o každý národný kontaktný bod je zodpovedný za pridelené oblasti 

programu/klaster/misiu,
o úlohou je informovať vedeckú komunitu a podniky o možnostiach a 

príležitostiach účasti v programe,
o pomáhajú potenciálnym žiadateľom s prípravou projektového návrhu po 

formálnej stránke,
o zaktivizovať slovenskú komunitu výskumu a vývoja a podstatne zvýšiť počet 

podaných projektov do HE a ich úspešnosť,
o riadi sa tzv. minimálnymi štandardmi vydanými EK (mlčanlivosť, zabránenie 

konfliktu záujmov a i.)

o Viac informácií na: https://eraportal.sk/horizont-europa/ 



Národná kancelária Horizontu
o Poskytujeme činnosti:

 Informačné (infodni, semináre, konferencie, školenia 
na mieru)

 Poradenské (vyhľadanie a podrobný popis podmienok 
výziev, burza partnerov a matchmaking, založenie 
konta a vloženie žiadosti do F&TP)

 Konzultačné (indiv. konzultácie, pre-screening)
 Publikačné (štatistiky a prehľady, sektorové štúdie, 

príklady dobrej praxe)
 Podporné (mentoring, vyhľadávanie partnerov do 

konzorcií)



Služby CVTI SR

Stredisko patentových informácií PATLIB poskytuje:
• bezplatné služby strediska patentových informácií PATLIB
• poradíme a vypracujeme rešerš na ochrannú známku alebo 

dizajn, aby ste si boli istí, že poplatky za ochranu pre vás 
nebudú „vyhodené peniaze“

• Konzultačné a poradenské služby v oblasti ochrany duševného 
vlastníctva, 

• Rešeršné služby (patentová rešerš na stav techniky, patentový 
monitoring, patentové analýzy a štatistiky, rešerš na aktivity 
konkurencie, na právny stav dokumentov, na dizajny, na 
ochranné známky, z nepatentovej literatúry

Kontakt: mailto:patlib@cvtisr.sk;  tel: 0918 807 145; 
https://patlib.cvtisr.sk

mailto:patlib@cvtisr.sk


Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)
 3 stáli zamestnanci 

 Tematické prerozdelenie oblastí 

 Reprezentácia SR v expertných skupinách

 Odborné konzultácie ohľadom zapájania sa do rámcových programov a pridružených  
aktivít

 Monitorovanie politík, nástrojov a noviniek európskeho výskumu a inovácií, 
prioritné zameranie na rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie, denne 
aktualizovaný webový portál a šírenie informácií 

 Podpora zapájania sa do aktivít Európskeho výskumného priestoru (ERA)

 Príležitosti odborných stáži pre študentov

 Možnosť bezplatného využitia priestorov na rokovania a stretnutia s partnermi

 Prezentácia výsledkov a potenciálu slovenského výskumu a inovácií v Bruseli

 Všetky informácie na www.slord.sk
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http://www.slord.sk/
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Ďakujem za pozornosť!
Kontakt: Katarína ŠIMKOVÁ

katarina.simkova@cvtisr.sk

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

https://eraportal.sk/horizont-europa/
mailto:horizont@cvtisr.sk

