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Národná kancelária Horizontu
o So sieťou NCPs je hlavnou národnou štruktúrou na podporu 

programu Horizont Európa

o Každý národný kontaktný bod (NCP) je zodpovedný 
za 1 až 2 oblasti (+ finančný, právny, etický, pre EIT)

o NCPs sa riadia štandardmi vydanými EK (mlčanlivosť, konflikt 
záujmov a i.)

o Ponúka niekoľko služieb pre žiadateľov bezplatne

o Viac informácií na: www.horizont-europa.sk

o Pre aktuálne info sa registrujte na „Odber noviniek“

http://www.horizont-europa.sk/


Národná kancelária Horizontu

Poskytuje služby:

 Poradenské
ku všetkým aspektom programu, k pravidlám účasti, individuálne 
vyhľadanie výziev, založenie konta a vloženie žiadosti do FTO, 
vyhľadávanie partnerov cez burzy či matchmaking... od prípravy až 
po podanie projektového návrhu.

 Informačné
infodni, semináre, webináre ... k výzvam, programom, konferencie, 
školenia na mieru, e-learningové moduly, inštruktážne videá...

https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-narodne-kontaktne-body/#tabs_desc_62580_2


Národná kancelária Horizontu

 Konzultačné 
individuálne konzultácie ku všetkým konkrétnym otázkam 
súvisiacim s HE, pre-screening návrhov, riešenie finančných 
aspektov projektov/zmlúv, otázky etiky vo výskume a rodovej 
rovnosti, ...

 Publikačné
štatistiky a prehľady, sektorové štúdie, príklady dobrej praxe

 Podporné 
mentoring, IPR, patentové rešerše, otvorený prístup



Služby CVTI SR pre žiadateľom HE

Centrum transferu technológií

 podpora v oblasti ochrany a komerčného zhodnocovania

duševného vlastníctva,

 informačné a poradenské služby v oblasti duševného vlastníctva,

 konzultácie a poradenstvo vo vybraných oblastiach ochrany 

inovácií a komercializácia inovácií – licencovanie,

 rešeršné a konzultačné služby,

 spolupráca a prepájanie akademickej sféry v oblasti výskumu 

a vývoja so súkromnou.

Kontakt: ctt@cvtisr.sk; +421 2 69253 109 

mailto:ctt@cvtisr.sk


Služby CVTI SR pre žiadateľom HE

Stredisko patentových informácií PATLIB 

 Patentové informačné služby a informácie z oblasti 

priemyselného vlastníctva pre verejnosť.

 Poradenstvo v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva.

 Rešeršné služby (patentové rešerše a monitoring, patentové 

analýzy a štatistiky)

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

https://patlib.cvtisr.sk/
https://patlib.cvtisr.sk/
mailto:patlib@cvtisr.sk


Služby CVTI SR pre žiadateľom HE

 Rodová rovnosť – plán rodovej rovnosti (GEP)
Kontakt: Staňáková Zuzana - email: zuzana.stanakova@cvtisr.sk

 Mentoring pre SK koordinátorov a žiadateľov HE

 Služby siete Enterprise Europe Network (EEN) - sieťovacie služby 
firmám a SMEs a pomoc pri vyhľadávaní partnerov do projektov

 Služby otvorenej vedy - kontaktná kancelária pre otvorený prístup, 
zlepšovanie povedomia o problematike otvoreného prístupu a 
otvorenej vedy
Kontakt: e-mail: otvorenaveda@cvtisr.sk; Tel.: +421 2 69253175

 Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) - celoeurópska iniciatíva na
podporu otvorenej vedy a otvorených inovácií; umožňuje publikovať, 
vyhľadávať, opätovne využívať dáta, nástroje a publikácie.

mailto:zuzana.stanakova@cvtisr.sk
https://eraportal.sk/mentoringova-schema-sk4era/
mailto:otvorenaveda@cvtisr.sk
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Kontakt:
Šimková Katarína
Marketingová manažérka pre Horizont Európa
E-mail: katarina.simkova@cvtisr.sk

Web:  www.horizont-europa.sk

mailto:katarina.simkova@cvtisr.sk
http://www.horizont-europa.sk/

