ENTERPRISE EUROPE NETWORK

➢ poradenstvo a podpora v oblasti podnikania, inovácií,
transferu technológií, know-how a výskumu
➢ cca 600 organizácií vo viac ako 60 krajinách sveta
➢ hľadanie obchodných a technologických partnerov
➢ propagácia firmy, produktov a technológií
➢ informácie, poradenstvo a legislatíva EÚ v oblasti
podnikania na vnútornom trhu EÚ a financií
➢ semináre, obchodné misie, kooperačné podujatia

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE E-MAILOM
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:
http://www.een.sk

KONTAKT:
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Útvar Európskej únie
• Ing. Juraj Paľa, riaditeľ Útvaru EÚ
• Daniela Širáňová, projektový manažér
Tel.: 02/54433272
E-mail: sopkueu@sopk.sk

PARTNERI ENTERPRISE EUROPE NETWORK V SR:
o BIC Bratislava (koordinátor) – www.bic.sk
o Slovenská obchodná a priemyselná komora –
www.sopk.sk
o Slovak Business Agency – www.sba.sk
o Regionálne poradenské a informačné centrum
Prešov – www.rpicpo.sk

CORDIS INOVUJTE S PORTÁLOM EÚ
PLNÝM VÝSKUMNÝCH
VÝSLEDKOV

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA
Útvar Európskej únie
Grösslingová 4
816 03 Bratislava
Tel.: 02/54433272, 54131136, 54433846
E-mail: een@sopk.sk & sopkueu@sopk.sk
Web: www.sopk.sk
www.enterprise-europe-network.sk
…………………………………………………………....................................
Tento leták bol vydaný SOPK v roku 2019 v rámci iniciatívy
Enterprise Europe Network, spolufinancovanej Európskou
komisiou. Slúži na všeobecnú orientáciu malých a stredných
podnikov o projekte a jeho službách.

www.enterprise-europe-network.sk

NA ÚVOD

ČO NÁJDETE NA PORTÁLI

ČLÁNKY CORDIS

Ste malá a stredná firma alebo technologické / inovačné
centrum? Hľadáte relevantné zdroje informácii o výskume
a najnovších výsledkoch v európskom meradle? Chcete si
porovnať svoje výsledky s kolegami v EÚ? Ak áno, pre
vás je tu portál CORDIS - https://cordis.europa.eu

CORDIS má bohaté a štruktúrované verejné úložisko so
všetkými informáciami o projektoch v držbe Európskej
komisie, ako sú informačné letáky, správy, aktuálne
projekty, projektové výstupy, odkazy na publikácie s
otvoreným prístupom.

sú rozdelené podľa kategórií a oblastí, kde by sa
výsledky výskumu mohli uplatniť, a to nezávisle od ich
vedného odboru. Môžete tú nájsť sektory:

ČO JE CORDIS

CORDIS taktiež vytvára vlastnú škálu publikácií a článkov,
ktoré vám uľahčia vyhľadávanie relevantných výsledkov,
ktoré môžete použiť vo svojej doméne. Tlačené vydania
sú v angličtine, zatiaľ čo web verzie sú k dispozícii aj vo
francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine a španielčine.

Informačná služba Spoločenstva o výskume a vývoji (The
Community Research and Development Information
Service - CORDIS) je hlavným zdrojom Európskej komisie
združujúcim výsledky výskumných, vývojových a inovačných projektov financovaných rámcovými programami
EÚ už od roku 1990 (FP1 až Horizont 2020).
Poslaním a cieľom portálu je prinášať výsledky výskumu
odborníkom v tejto oblasti, podporovať otvorenú vedu,
vytvárať inovatívne produkty a služby ako aj stimulovať
rast v celej Európe.

Hlavné kategórie:
CORDIS balíčky výsledkov - zbierky aktuálnych článkov
sa zameriavajú na špecifickú tému. Sú k dispozícii online
aj ako tlačené brožúry.
Research*eu - časopis vychádza 10x ročne a vyzdvihuje
najsľubnejšie výsledky projektov v mnohých oblastiach
so zameraním na konkrétnu tému v každom čísle.

 Bezpečnosť
 Digitálna ekonomika
 Doprava a mobilita
 Energie
 Priemyselné technológie
 Potraviny a prírodné zdroje
 Spoločnosť
 Základný výskum
 Zdravie
 Zmena podnebia a životné prostredie
V prípade otázok môžete kontaktovať CORDIS HELP
DESK e-mailom: cordis@publications.europa.eu

Výsledky v skratke - články sumarizujú hlavné výstupy
na konci každého vybraného projektu, vysvetľujú jeho
úspechy a poukazujú na ďalšie kroky. Sú napísané
vedeckými autormi CORDIS a účastníkmi projektu.
Programy - Projekty sa realizujú na základe rámcových
programov, pracovných programov a tém.

KTO SPRAVUJE CORDIS
CORDIS spravuje Úrad pre publikácie Európskej únie v
mene generálnych riaditeľstiev Európskej komisie pre
výskum a inovácie, výkonných agentúr a spoločných
podnikov, podporovaných špecializovanými zmluvnými
partnermi pre redakčné, dátové a technické služby.
CORDIS je jedným zo základných kameňov stratégie
Komisie na šírenie a využívanie výsledkov výskumu. Je
riadený a financovaný ako súčasť rámcového programu
Horizont 2020.

Projektové publikácie - môže ísť o recenzované články,
zborníky z konferencií, dizertačné práce, kapitoly kníh
alebo monografické knihy. Začínajú sa od programu
Horizont 2020.
Projekty a ich výsledky - sú jadrom archívu CORDIS.
Obsahujú verejné informácie (ciele, dátumy, programy,
výzvy, financovanie, účastníkov). CORDIS ukladá
informácie o projektoch EÚ od 1. RP do Horizontu 2020.
Novinky - denné spravodajské články o prebiehajúcich
projektoch a články projektových tímov. Sú klasifikované
ako vedecké objavy, nové produkty a technológie.
Podujatia - Kalendár udalostí (konferencie, semináre...)

AKO ZÍSKAŤ ZDROJE NA FINANCOVANIE VÝSKUMU?
Portál Funding & Tender Opportunities alebo nazývaný
aj SEDIA (Single Electronic Data Interchange Area) je
vstupným bodom a zdrojom informácií pre účastníkov
na programy financovania a výberové konania riadené
Európskou komisiou a ostatnými orgánmi EÚ. Obsahuje
všetky informácie o možnostiach financovania, ktoré by
ste mohli využiť.
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home

