
Národný kontaktný bod pre EIT:

Monika Brečková 
e-mail: monika.breckova@cvtisr.sk
tel.: +421 917 366 287

Kontaktné osoby pre EIT KICs: 

EIT Health
Monika Brečková
e-mail: monika.breckova@cvtisr.sk
tel.: +421 917 366 287

EIT Manufacturing
Erika Hlavatá
e-mail: erika.hlavata@cvtisr.sk
tel.: +421 917 733 482

EIT Food
Nataša Hurtová
e-mail: natasa.hurtova@cvtisr.sk
tel.: +421 917 733 512

EIT Digital, EIT Raw Materials
Tomáš Pavlík
e-mail: tomas.pavlik@cvtisr.sk
tel.: +421 904 244 754

EIT Climate-KIC, EIT Urban Mobility, EIT InnoEnergy
Miroslava Tužinská
e-mail: miroslava.tuzinska@cvtisr.sk
tel.: +421 917 733 474

EIT Culture & Creativity
Elena Žáková
e-mail: elena.zakova@cvtisr.sk
tel.: +421 918 766 813

Nájdete nás 
v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. 

Lamačská cesta 8/A
840 05 Bratislava

Tel: +421 2 69253 164
E-mail: horizont@cvtisr.sk

KO N TA K T

Investícia do Vašej budúcnosti

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



HORIZONT EURÓPA

Horizont Európa je 9. rámcový program EÚ pre 
výskum a inovácie a je doposiaľ najväčším progra-
mom EÚ na podporu výskumu a inovácií s rozpočtom 
viac ako 95 mld. EUR na obdobie 2021 – 2027.  

Hlavná štruktúra programu:
I. pilier „Excelentná veda“ 
Európska rada pre výskum (ERC)
Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
Výskumné infraštruktúry
II. pilier „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu“ 
Klaster 1: Zdravie
Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné 
zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
III. pilier „Inovatívna Európa“ 
Európska rada pre inovácie (EIC)
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Európske inovačné ekosystémy (EIE)

EURÓPSKY INOVAČNÝ A TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) 
tvorí súčasť programu Horizont Európa. Je orgánom 
EÚ, ktorý Európska únia vytvorila v roku 2008, 
aby posilnila inovačnú schopnosť Európy. Prepája 
podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť 
riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súčasnosti 
tvorí EIT najväčšiu celoeurópsku inovačnú komunitu, 
ktorá spája takmer 3 000 partnerov naprieč rôznymi 
sektormi. EIT podporuje najmä:
• individualizované služby pri zakladaní podnikov 

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

a podnikateľské zručnosti

EIT podporuje rozvoj dynamických európskych 
partnerstiev medzi poprednými univerzitami, 
výskumnými laboratóriami a podnikmi pro- 
stredníctvom tzv. znalostných a inovačných komunít 
(Knowledge and Innovation Communities/KIC).

V súčasnosti sú aktívne tieto EIT komunity:

V roku 2022 bolo podporené konzorcium s projek-
tovým návrhom na vytvorenie novej komunity, a to  
EIT KIC Culture & Creativity.

Jednotlivé EIT KICs zapájajú lokálne organizácie, 
ktoré slúžia ako regionálne centrá EIT. Ich hlavnou 
úlohou je zviditeľniť EIT, zvýšiť informovanosť 
o možnostiach spolupráce a podpory pre miestnych 
aktérov pôsobiacich v oblasti vzdelávania, podni-
kania a výskumu, ako aj prilákať a uľahčiť zapojenie 
nových účastníkov do aktivít EIT KICs. Na Slovensku 
reprezentujú tzv. EIT RIS Hubs nasle dujúce organi-
zácie:
• CIVITTA Slovakia: EIT Climate-KIC, EIT Urban 

Mobility, EIT Health 
• SPU Nitra, Slovak Business Agency: EIT Food
• TU Košice/Fakulta BERG: EIT RawMaterials
• STU Bratislava: EIT Manufacturing
• Creative Industry Košice: EIT Culture & Creativity*

* Creative Industry Košice bude plniť úlohu nadnárodného 
regionálneho centra CLC East.

PRE-SKRÍNING 

PORADENSTVO A KONZULTÁCIE 

PREHĽADY

ŠKOLENIA NA MIERU 

INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

MENTORING

NÁRODNÁ KANCELÁRIA HORIZONTU

Národnú kanceláriu Horizontu tvoria Národné 
kontaktné body (NCPs), ktoré sú hlavnou podpornou 
štruktúrou pre program Horizont Európa na národnej 
úrovni. Potenciálnym žiadateľom a príjemcom 
poskytujú poradenstvo, praktické informácie 
a pomoc v súvislosti so všetkými aspektami účasti 
v programe Horizont Európa.

Národné kontaktné body majú rozdelené vo svojej 
kompetencii všetky oblasti programu Horizont 
Európa, čo umožňuje poskytovanie komplexného 
poradenstva pre tých, ktorí ešte len zvažujú zapojenie 
sa do programu, ale aj pre tých, ktorí sú už rozhodnutí 
predložiť projektový návrh v rámci konkrétnej 
schémy. Služby Národnej kancelárie Horizontu sú 
bezplatné. Konzultácie je možné poskytnúť osobne, 
telefonicky, online alebo e-mailom. 

Služby kancelárie: 


