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Enterprise Europe Network 

     

Projekt Enterprise Europe Network ako iniciatíva  

Programu CIP (Competitiveness and Innovation  

Framework Programme) je najväčšia sieť EÚ na  

podporu medzinárodnej spolupráce MSP v oblasti: 

    – podnikania 

    – inovácií a technológií 

    – výskumu a vývoja 
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Enterprise Europe Network 

 

Sieť združuje v 53 krajinách vyše 600 organizácií, vrátane 

obchodných komôr, regionálnych rozvojových agentúr,  

univerzitných technologických centier, konzultačných 

spoločností atď. 

 

Vznikla ako združenie Euro Info Centier,  Centier na 

prenos informácií (IRC) a 7 rámcového programu. 
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Poskytované služby 
 

• poskytovanie informácií, poradenstvo v podnikaní na  

  vnútornom trhu EÚ 

• podpora medzinárodnej spolupráce podnikateľov 

• podpora inovácií, transferu technológií a know-how 

• podpora účasti firiem v európskych výskumných  

  programoch 

• semináre, obchodné misie, kooperačné podujatia, 

  databázy pre podnikateľov 
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Podnikanie na vnútornom trhu EÚ 

Poskytujeme informácie a poradenstvo v oblastiach: 

• európske záležitosti a politiky 

• prijímanie a vysielanie zamestnancov do krajín EÚ 

• ako a kde získať zdroje financovania 

• štandardizácia, posudzovanie zhody výrobkov... 

• výzvy, tendre, verejné obstarávanie 

• obchodná spolupráca – Databáza pre spoluprácu  

   podnikateľov (BCD – Business Cooperation Database) 
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Databáza pre spoluprácu podnikateľov 

 

Ponúka firmám bezplatné zverejnenie profilu a propagáciu   

ich výrobkov a služieb.  Databázu aktualizuje takmer 600  

partnerov siete v Európe, Amerike a Ázii, preto je možné  

neustále vyhľadávanie obchodných partnerov.  
 

Databáza ponúka dve možnosti: 

• zverejnenie ponuky slovenskej firmy v angličtine 

• získanie kontaktov na zverejnené ponuky zahraničných  

  podnikateľov v databáze 
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Databáza pre spoluprácu podnikateľov 

Ako zverejniť svoj profil? - Na  zaradenie  do  Databázy je   

potrebné  vyplniť  Formulár  BCD  (k  dispozícii v SOPK),  

špecifikovať  ponúkané  výrobky  a/alebo  služby a uviesť,    

v ktorých krajinách má byť žiadosť zverejnená.  
 

Výber z databázy uverejnených profilov 

SOPK vytvorila pre podnikateľov špeciálnu webstránku,  

kde sú mesačne aktualizované najnovšie profily   

zahraničných firiem v takmer 70 odvetviach.  
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Databáza pre spoluprácu podnikateľov 

http://web.sopk.sk/db_EEN.php?db=BCD 
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Databáza pre spoluprácu podnikateľov 

Po otvorení vybranej kategórie: 
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Podpora inovácií a know-how 

• poskytujeme aktívne poradenstvo 

• poskytujeme informácie o zdrojoch financovania inovácií 

• vykonávame technologické audity vo firmách 

• vypracovávame technologické profily  

• podporujeme technologické transfery 

• ponúkame Databázu pre transfer technológií (BBS –  

  Bulletin Board Service) - na podporu prenosu inovácií  

  medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami  
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Databáza pre transfer technológií 

Ponúka firmám bezplatné zverejnenie technologickej ponuky 

alebo požiadavky a tým propagáciu výrobkov alebo  služieb. 

Ďalšia  možnosť  je hľadanie partnerov v oblasti inovácií,  

technológií a know-how.  
 

Ak  sa  firma zaoberá technológiami a  inováciami  v  oblasti   

priemyselnej výroby, komunikácií, elektroniky, energií,  staveb- 

níctva,  dopravy,  biológie,  zdravotníctva, poľnohospodárskej  a   

potravinárskej   výroby  atď.  databáza ponúka možnosť  nájsť  

vhodného partnera na ďalšiu spoluprácu.  
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Databáza pre transfer technológií 

Ako zverejniť svoj profil? - Na  zaradenie  do  Databázy je   

potrebné  vyplniť  Formulár  BBS  (k  dispozícii v SOPK),  

špecifikovať  ponúkané  technológie,  inovácie, možné  

oblasti využitia a partnerov na spoluprácu.  
 

Výber z databázy uverejnených profilov 

SOPK vytvorila pre podnikateľov špeciálnu webstránku,  

kde sú mesačne aktualizované nové ponuky/dopyty  

zahraničných  firiem v cca 500 kategóriách.  
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Databáza pre transfer technológií 

http://web.sopk.sk/db_EEN.php?db=BBS 
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Databáza pre transfer technológií 

Po otvorení vybranej kategórie: 
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Podpora výskumu a vývoja 

Poskytujeme služby na podporu účasti podnikov na 

výskumných programoch EÚ s cieľom: 

• zvyšovať povedomie o 7. rámcovom programe pre 

výskum a vývoj a účasť slovenských firiem v ňom, 

vrátane príprav projektov - viac na: www.fp7.sk 

• identifikovať výskumno-vývojové potreby a hľadanie 

adekvátnych partnerov 

• využívať Databázu výsledkov výskumu a vývoja (RTD –  

  Research and Technological Results Database) 
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Databáza výsledkov výskumu a vývoja 

Obsahuje výsledky výskumu a vývoja z projektov financo-  

vaných EÚ formou Rámcových programov pre výskum a  

vývoj technológií. V databáze nájdete aktuálne výsledky  

projektov a technológií, ktoré môžete využiť pri podnikaní  

alebo v ďalšom výskume vo vybraných oblastiach:  

• biológia/medicína                 • energetika  

• životné prostredie                 • priemyselné technológie  

• informačné a komunikačné technológie  
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Spätná väzba pre EK 

    Komisia využíva sieť EEN na získavanie pravidelnej 

spätnej väzby od spoločností s cieľom zabezpečiť, aby 

politiky a iniciatívy, ktoré pripravuje vyhovovali ich 

požiadavkám a nebude viesť k nepotrebnej byrokracii, 

ktorá by mohla škodiť ich konkurencieschopnosti a 

inovatívnemu potenciálu. 
 

    - Databáza SME Feedback  
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Možnosti  financovania 

V rámci projektu nie je možné priamo poskytovať peňažné  

prostriedky firmám. Sieť však môže a vie vysvetliť finančné  

možnosti, ktoré existujú v rámci jednotlivých programov  

EÚ. Výhodou Enterprise Europe Network je, že všetky služby  

sa poskytujú pod jednou strechou, čo znižuje byrokraciu a  

zmätok, ktorý nastáva, keď nie je jasné, na ktorú organizáciu  

je potrebné sa obrátiť s konkrétnou otázkou.  
 

Kde teda nájsť finančné zdroje, možnosti získania finančnej  

podpory na miestnej, národnej, či európskej úrovni?  
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Možnosti  financovania 

štrukturálne fondy (európske podporné fondy vyčlenené 

pre SR, distribuované prostredníctvom implementačných 

orgánov v SR - ministerstiev a príslušných agentúr - cez 

11 operačných programov)  

 viac na: www.nsrr.sk 

komunitárne fondy (programy medzinárod. partnerstiev 

čerpajúce zdroje financií zo spoločného programového 

rozpočtu s centralizovaným riadením a hodnotením 

projektov v Európskej komisii - cez 13 druhov grantov) 

 viac na: http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm 
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Možnosti financovania 

 fondy regionálnej spolupráce (bývalé programy Interreg 

zamerané na spoluprácu regiónov) 
 

štátne programy SR (programy zo štátneho rozpočtu SR) 
 

bankové pôžičky a záručné mechanizmy (komerčné 

prostriedky súkromných bánk, verejné prostriedky SR a EÚ 

pre podnikateľov formou úverov a záruk) 
 

špecifické formy pomoci (rizikový kapitál, mikropôžičky) 

 viac na: www.fondfondov.sk  
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Naše úspechy 

EEN na Slovensku združuje 6 kľúčových organizácií aktívnych  

v podpore podnikania - Business Innovation Centre, Národná  

agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania,  Sloven- 

ská obchodná a premyslená komora, Regionálne poradenské  

a inovačné centrum Prešov, BIC - Group a Euractiv.sk.    

Sieť v SR spolupracuje s vyše 30 organizáciami v rámci dohôd  

o spolupráci (agentúry, asociácie, zväzy, klastre, univerzity,  

centrá transferu technológií atď.) 
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Naše úspechy 

Počas 3 rokov partneri EEN v SR zorganizovali takmer 130  

seminárov s 2.700 účastníkmi, viac ako 40 kooperačných 

podujatí a takmer 20 firemných misií so 700 účastníkmi.  

Tím siete poskytol bezplatné poradenstvo cca 3.000 firmám  

a navštívil vyše 200 podnikov za účelom zhodnotenia ich  

obchodných a technologických možností. Výsledkom našich 

aktivít je viac než 60 dosiahnutých medzinárodných   

obchodných a technologických partnerstiev. 
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On-line informácie 

Na projektovej stránke nájdete: 

• novinky                                         • aktuálne podujatia  

• výzvy, tendre                               • články 

• ponuky na spoluprácu             • knižnicu 

 

http://www.enterprise-europe.network.sk   

http://web.sopk.sk/projektEEN.php?Imenu=1001 
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On-line informácie 

Ak chcete dostávať e-mailom pravidelne informácie 

o novinkách, podujatiach, ponukách na spoluprácu, 

výzvach atď.  v odvetví, v ktorom pracujete, resp. ktoré  

Vás zaujíma, odporúčame zaregistrovať sa na stránke: 

  

  http://www.een.sk/registration.php 



PLACE PARTNER’S LOGO HERE 

Náš kontakt  

      

    Slovenská obchodná a priemyselná komora 

    Útvar Európskej únie 

    Gorkého 9,  816 03 Bratislava 

     Ing. Juraj Paľa, riaditeľ útvaru EÚ 

     Daniela Širáňová, projektový manažér EEN 

    Tel.: 02/54433272 

    E-mail: sopkueu@sopk.sk   
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Záver 

      

    

Ďakujem za pozornosť ! 

 

V prípade otázok nás 

 neváhajte kontaktovať. 

 


