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Európsky inovačný a 
technologický inštitút (EIT)



EIT – Európsky inovačný a technologický inštitút 

• nezávislá organizácia EÚ so sídlom v 
Budapešti

• súčasť programu Horizont Európa
• rozpočet na programové obdobie 

2021 – 2027: 2,9 mld. €

EIT prepája akademickú obec, výskumné 
inštitúcie a priemysel a podporuje najmä:

• individualizované služby pri zakladaní 
podnikov a akcelerácie

• inovačne orientované výskumné projekty
• vzdelávacie kurzy, ktoré kombinujú technické 

a podnikateľské zručnosti



EIT – Európsky inovačný a technologický inštitút 

EUROPE’S LARGEST INNOVATION COMMUNITY
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20172019

EIT KICs/Knowledge and Innovation Communities



Aké typy aktivít podporuje EIT

Podnikateľské inkubátory a akcelerátory

• podpora pri zakladaní podnikov 
• uľahčenie prístupu na nové trhy

• posilňovanie podnikateľských zručností

Inovácie a výskum

• prepájanie zástupcov z priemyslu, MSP a výskumníkov 
• spoločné riešenia pre globálne výzvy prostredníctvom 

inovačných projektov 

Vzdelávanie

• vzdelávacie aktivity kombinujúce technické a 
podnikateľské zručnosti

- tréningy, vzdelávacie moduly, letné školy
- magisterské a doktorandské programy s tzv. EIT Label



Priority na roky 2021 - 2027

• dôraz na posilnenie regionálnej inovačnej schémy EIT RIS 
(Regional Innovation Scheme) na podporu krajín, ktoré    
v inovačných výsledkoch zaostávajú

• posilnenie podnikateľských a inovačných kapacít 
inštitúcií VŠ vzdelávania

• vytvorenie dvoch nových KICs: oblasť kultúrneho a 
kreatívneho priemyslu (2022) a oblasť vodných, 
morských a námorných sektorov a ekosystémov (2026)



EIT RIS
Regionálna inovačná schéma 

Cieľ
zvýšenie inovačných kapacít v krajinách s nízkym 

alebo miernym inovačným potenciálom

Ako
• výmena skúseností a užšia spolupráca v rámci 

vzdelanostného trojuholníka
• rozširovanie účasti v paneurópskych sieťach

• synergie so stratégiami na národnej a európskej 
úrovni



KIC EIT RIS Hub/CLC E-mail

EIT Climate-KIC Bratislava michal.laco@civitta.com

EIT Digital Budapešť budapest@eitdigital.eu

EIT Food Nitra eitfoodhub@uniag.sk

EIT Health Košice milan.varga@t-systems.com

EIT InnoEnergy Krakov central.europe@innoenergy.com 

EIT RawMaterials Košice hubkosice@eitrawmaterials.eu

EIT Urban Mobility Bratislava michal.laco@civitta.com

EIT Manufacturing Bratislava eit@stuba.sk

EIT RIS
Regionálna inovačná schéma 



EIT Jumpstarter

• medzinárodná súťaž pre inovátorov, vedcov, 
študentov magisterského/PhD štúdia             
z oblasti zdravotníctva, nerastných surovín, 
energetiky, mestskej mobility, výrobných 
odvetví

• jeden z úspešných finalistov 
v r. 2021 projekt BioConvert/ 
FBP SPU Nitra, dr. Jozef 
Michalko

• cena 10 000 EUR a prístup 
do siete EIT



EIT HEI INITIATIVE
Budovanie inovačných kapacít vo VŠ vzdelávaní

• posilnenie partnerstiev medzi 
vysokými školami, výskumnými 
pracoviskami a priemyslom

• rozvoj inovácií a služieb na 
podporu podnikania

• zvyšovanie kvality vzdelávania 
v oblasti podnikateľských 
zručností

• podpora angažovanosti a zmien 
na inštitucionálnej úrovni



EIT HEI INITIATIVE
Budovanie inovačných kapacít vo VŠ vzdelávaní
• zloženie konzorcií:

min. 3 vysoké školy z 3 rôznych ČŠ EÚ, resp. asociovaných krajín 
min. 1 partner z inej oblasti znalostného trojuholníka (výskumná 
organizácia, MSP, start-up a pod.)

• 2-ročné projekty – max. 1,2 mil. EUR/projekt;
grant vo výške 100 % všetkých oprávnených nákladov

• 24 projektov podporených v pilotnej výzve, z toho 3 projekty SK účasť

• aktuálne otvorená výzva s uzávierkou 28. februára 2022

https://www.eit-hei.eu/

https://www.eit-hei.eu/


EIT KIC CCSI Open Call
Zriadenie nového KIC v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu

Uzávierka: 24. marec 2022

• prepojenie aktérov z 
oblasti kultúry a 
kreatívneho priemyslu z
VŠ, výskumných 
pracovísk a súkromného 
sektora 

• prinášanie inovatívnych 
riešení, ktoré budú 
napomáhať týmto 
odvetviam

https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021



https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities



www.horizont-europa.sk

https://eraportal.sk/horizont-europa/inovativna-europa/heu-europsky-inovacny-a-technologicky-institut-eit/#tabs_desc_62572_5


Aktuálne otvorené výzvy
Názov výzvy Oprávnený 

žiadateľ
Zameranie Financovanie Uzávierka Bližšie 

informácie

EIT Urban Mobility – City 

RAPTOR Call for proposal

jednotlivci, tímy, 

startupy, MSP

riešenie špecifických výziev mestskej 

mobility pre mestá, obce a štvrte a 

propagácia lokálnych riešení 

max. 210 000 € 25.2.2022 web

EIT Food Seedbed Incubator jednotlivci, 

startupy

podpora inovatívnych startupov, 

školenia, mentorig

max. 6 000 eur 28.2.2022 web

EIT Digital Innovation Factory konzorciá v 
zložení 2- 4 
organizácií

špecifické technologické riešenie v 

súlade s 5 strategickými oblasťami 

zamerania EIT Digital

max. 250 000 € 01.03.2022 web

EIT Manufacturing - Call for

Proposals 2023

jednotlivci, 

konzorciá

inovačné aktivity, vzdelávacie aktivity, 

aktivity v rámci RIS

max. 1 500 000 € 11.03.2022 (1. kolo)

29.04.2022 (2. kolo)

web

EIT Health’s Bridgehead MSP, start-up rozšírenie podnikania na zahraničné trhy max. 40 000 € 14.3.2022 web

EIT Climate – KIC call for

sustainable start-ups

start-up školenia, mentoring, kredity na podporu 

podnikania a publicity

max. 12 000 € 25.3.2022 web

EIT Health InnoStars awards mikropodnik, 

malý podnik, 

start-up

validácia prototypu alebo MVP, 

mentoring a tréningy

max. 25 000 eur 27.3.2022 web

EIT InnoEnergy - Suporting

start ups via HighWay

start-up,

jednotlivci

poradenstvo pre začínajúce firmy od 

produktu, zhodnotenia technológie, 

konkurencie na trhu, tréningy

N/A priebežne web

https://www.eiturbanmobility.eu/launch-of-raptor-call-for-proposals/
https://entrepreneurship.eitfood.eu/launch/
https://www.eitdigital.eu/innovationfactory2022/
https://www.eitmanufacturing.eu/news-media/calls/now-open-call-for-proposals-2023/
https://eithealth.eu/programmes/bridgehead/
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-climate-kic-and-amazon-launch-call-sustainable-start-ups
https://eithealth.eu/opportunity/innostars-awards-2022-call-for-applications/
https://bc.innoenergy.com/for-start-ups/


Príklady úspešných projektov 
podporených v rámci EIT

Teplotný senzor na 
báze grafénu s cieľom 

monitoringu a 
bezpečnosti 

batériových článkov v 
elektrických vozidlách

Komunikačná 
technológia 
prepájajúca 

záchranárske a 
nemocničné tímy v 

urgentných prípadoch

Úprava odpadového 
popolčeka a jeho 

využitie ako prímes do 
plastov a gumy

Diaľkové 
monitorovanie 

pacientov s 
kardiovaskulárnymi 

ochoreniami a SARS-
CoV-2



www.horizont-europa.sk

https://eraportal.sk/horizont-europa/inovativna-europa/heu-europsky-inovacny-a-technologicky-institut-eit/


www.horizont-europa.sk

https://eraportal.sk/horizont-europa/inovativna-europa/heu-europsky-inovacny-a-technologicky-institut-eit/#tabs_desc_62572_3


Kontakty v Národnej kancelárii Horizont

Národný kontaktný bod EIT: Monika Brečková

EIT Climate-KIC
EIT InnoEnergy miroslava.tuzinska@cvtisr.sk
EIT Urban Mobility

EIT Digital
EIT RawMaterials erika.hlavata@cvtisr.sk
EIT Manufacturing

EIT Food natasa.hurtova@cvtisr.sk

EIT Health monika.breckova@cvtisr.sk



Ďakujem za pozornosť!
Monika Brečková

e-mail: monika.breckova@cvtisr.sk

www.horizont-europa.sk

mailto:monika.breckova@cvtisr.sk
http://www.horizont-europa.sk/

