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Slovak Liaison Office for Research and Development

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

 Zameranie i) na monitorovanie európskych politík a nástrojov na podporu 
výskumu a inovácií, najmä na rámcový program pre výskum a inovácie – Horizont 
Európa (H2020); ii) stimuláciu spolupráce medzi inštitúciami v Bruseli a v 
Slovenskej republike 



Kľúčové ciele (lobing - garancia zastúpenia slovenských záujmov):

PROGRAMY EÚ (v oblasti výskumu a inovácií)
Nepretržité informovanie slovenských zainteresovaných strán o najnovšom vývoji v oblasti (V&I): otvorené výzvy 
a nástroje v programe Horizont Európa, monitorovanie a hodnotenie vývoja, odborné poradenstvo o projektoch; 
odporúčania na úspešné príklady a najlepšie postupy v EÚ; sprostredkovanie kontaktov a cielených informácií v 
EÚ

ZASTUPOVANIE
Účasť na odborných podujatiach vrátane stretnutí v rámci Európskej komisie, Rady EÚ, Parlamentu a účasť na 
zasadnutiach programových výborov programu Horizont Európa

VYHĽADÁVANIE PARTNEROV 
Poskytovanie cielených informácií zainteresovaným stranám pri hľadaní správneho konzorcia a vstup do 
európskych sietí

ORGANIZÁCIA ODBORNÝCH PODUJATÍ 
Poskytovanie logistického zázemia pre slovenské subjekty; organizácia brokerage podujatí, workshopov, školení, 
seminárov a konferencií

BIZNIS A MSP 
Podpora slovenských podnikov, veľkých spoločností a MSP pri zvyšovaní ich účasti v programe Horizont Európa 

KOMUNIKÁCIA 
Udržiavanie pravidelného vzťahu so slovenskou a európskou partnerskou komunitou: newsletter, sociálne siete, 
brožúry a webová stránka 



Program je určený pre každého: jednotliví výskumní pracovníci; univerzity; 
verejné výskumné inštitúcie; súkromný sektor (priemysel, MSP, start-upy, 
midcaps); štátna správa, verejná správa a samospráva; neziskový sektor

Pridaná hodnota rámcového programu: prilákanie najlepších talentov; nadnárodná spolupráca, 
výmena a vzájomné kontakty; kritické množstvo na riešenie globálnych výziev; konkurenčné 
financovanie podporujúce excelentnosť; zviditeľnenie popredného výskumu a inovácií; 
nadnárodná mobilita; vytváranie nových príležitostí na trhu; posilnenie európskeho prostredia 
výskumu a inovácií

Prečo sa zúčastniť: 
❖ Stručné, jasné a efektívne pravidlá účasti (všetko na jednom mieste)
❖ Vysoká transparentnosť celého procesu: hodnotenie nezávislými odborníkmi 

(výkonné agentúry EK)
❖ Zaujímavé finančné ohodnotenie: priemerný projekt 3,5 mil. EUR (5 rokov)
❖ Neustále zjednodušovanie procesu: strednodobé hodnotenie, konzultácie so 

zainteresovanými stranami
❖ Dlhodobá perspektíva / nové možnosti / bilaterálne a multilaterálne partnerstvá / 

nové projekty / transfer know-how / internacionalizácia

III. najväčší program / rozpočet EÚ na programové obdobie 2021-2027: 95,5 mld. EUR 

The way to go!



Ďakujem za pozornosť!

Andrej Kurucz (SLORD): 
andrej.kurucz@cvtisr.sk
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