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Projekt sa zameriava na vybudovanie modelového
univerzitného pracoviska - Centra medzinárodnej
projektovej spolupráce (CPS+) na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského (PriF UK), ktoré bude poskytovať
komplexné služby v oblasti prípravy a realizácie
medzinárodných projektov v oblasti výskumu, vývoja a
transferu poznatkov do praxe.

 SMEs go Health
- je špecifickou podpornou akciou (SSA) 6. rámcového
programu. Tento projekt nadväzuje na projekt SMEs go
LifeSciences, ktorého partnerom v 6.RP bol SARC Centrum pre
rozvoj, vedu a technológie.
Viac informácií nájdete na:
http://www.sarc.sk/section137.html
SMEs go Health má za úlohu pripravovať a zapájať slovenské
subjekty do 7.Rámcového programu v špecifickom programe
SPOLUPRÁCA v priorite ZDRAVIE / HEALTH.
Aktivity sú zamerané tak, aby uľahčili vedecko-výskumným
pracovníkom v oblasti budovania konzorcia a vyhľadávania
partnerov v členských ale predovšetkým v nových členských
krajinách EU.

 Hlavné činnosti projektu:
Informovať a školiť malé a stredné podniky, ako aj vedeckovýskumných pracovníkov o možnostiach spolupráce v 7RP a
pravidlách 7.RP
Formovať a zviditeľňovať know-how malých a stredných
podnikov a expertíz vedecko-výskumných pracovníkov v rámci
európskej vedeckej komunity.
Podporovať malé a stredné podniky a vedecko-výskumné
inštitúcie v oblasti budovanie konzorcia za pomoci
„matchmaking“ nástrojov a „partneringových“ podujatí, aby sa
podporila spolupráca a počet podaných projektov v oblasti
medicínskych technológií a biotechnológií pre zdravie 7.RP.

● všeobecné informácie o 7RP a výzvach v oblasti
HEALTH
● budovanie konzorcia a špecifické princípy účasti v
7.RP
● administratívna pomoc pri vyplňovaní projektových
formulároch
● vyhľadávanie partnerov v danej oblasti
● vyhľadávanie projektov, do ktorých sa môžete zapojiť
● finančne poradenstvo v oblasti 7RP
● poradenstvo ohľade budovania konzorcia
● zviditeľňovanie SR subjektov v medzinárodnej
databáze SMEs go Health, ich zviditeľnenie

● zviditeľňovanie SR subjektov, ktorí majú záujem byť
koordinátormi v tejto oblasti – zaradenie do
medzinárodnej databáze SMEs go Health
● hľadanie vhodných malých a stredných podnikov do
projektu 7RP
● spolupráca s bioinkubátormi a biovalleys v EU
● princípy finančných výkazov, pracovných výkazov a
správ posielaných pre Európsku Komisiu
● vysvetlenie nutnosti a výhod zapojenia špičkových
slovenských pracovísk z oblasti biomedicinskych
technológií do 7RP
● pravidelne informácie o podujatiach v oblasti HEALTH
z EU

SME/RESEARCHER PROFILE FORM.
Máte záujem zviditeľniť svoje pracovisko alebo firmu, príp.
Svoju vlastnú vedeckú expertízu? Vytvorte si vlastný profil
SME/RESEARCHER PROFILE FORM.
Váš profil bude zaradený do databázy SMEs go Health,
kde sa na základe „matching“ kódov zobrazí tým
subjektom, ktoré
● hľadajú nových partnerov do nového projektu s
Vaším odborným zameraní
● hľadajú dodatočných partnerov už do bežiacich
projektov

PARTNER SEARCH FORM
Máte záujem napísať vlastný projekt? Chcete
vybudovať kvalitné konzorcium? Vytvorte si svoj vlastný
PARTNER SEARCH FORM.
Na základe Vami zadaných požiadaviek Vám systém
vygeneruje súbor potenciálnych partnerov z ich profilmi,
takže si budete môcť vybrať tých relevantných.
● (V 6.RP sa nám v rámci projetu SMEs go Health podarilo týmto spôsobom

zapojiť 2 SR subjekty do výskumného projektu 6.RP a vyhľadať jednému SR
koordinátorovi 5 partnerov, z ktorých finálne v konzorciu figurovali traja.)

CPS+ - Čo Vám ponúkame?
● Koordinátorom ponúkame pomoc pri písaní projektu,
vyplňovaní a kontrolovaní časti A a B projektu.
● Formuláre A už sú prístupné na stránke CORDIS so
spustením EPSS nástroja, ktorý umožňuje podávať
projekty online.
● V 7.RP sa musia všetky projektové návrhy posielať
online – ELEKTRONICKY !!!

Ako sa zapojiť do programu HEALTH

● Skontrolujte si obsahy výziev (DEADLINES)
● Skontrolujte si grantovú schému (typ projektu)
● Skontrolujte si rozpočet na jednotlivé grantové
schémy v programe HEALTH
● Skontrolujte si podmienky účasti (počet partnerov,
typy inštitúcií, ciele programu.....)
● Vytvorte si kvalitné konzorcium – jedna z položiek,
ktorá je vysoko hodnotená!!!
● Vytvorte si efektívny manažment - jedna z položiek,
ktorá je vysoko hodnotená!!!

Ako sa zapojiť do programu HEALTH
● Skontrolujte si obsahy výziev
(DEADLINES)
● Obsahy výziev nájdete na:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.
cfm?fuseaction=UserSite.Cooperati
onDetailsCallPage&call_id=10
● Aktuálne výzvy
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.
cfm?fuseaction=UserSite.Cooperati
onCallsPage&id_activity=1
● Program HEALTH
http://www.technion.ac.il/~liaison/fp
7/health.html

1.
výzva

otvorenie 22.
decembra
2006uzávierka 19
apríla 2007 o 17:00
(Bruselského
miestneho času)

2.
výzva

otvorenie 11. mája
2007 uzávierka 18
september 2007 o
17:00 (Bruselského
miestneho času)

Ako sa zapojiť do programu HEALTH
Grantové schémy – finančné schémy

• Project type Large-scale integrating Collaborative
project
• Small or medium-scale focused research Collaborative
project
• Targeted to SMEs
• Other (Marie Curie Actions, ERA-NET…)
• Support Coordination and Action
• Network of Excellence
• Research for the benefit of SMEs

● Skontrolujte si grantovú schému
(typ projektu)
Min.

Max.
€ 3m

Small- or medium-scale
(FRP)
Large-scale (IP)

> €6m

€ 12m

Coordination actions(CA)

Nie je stanovené ale štandard je od
500 000 do 1,5 m

Support actions (SA)

Nie je stanovené ale štandard je od
500 000 do 1,5 m

ERA-Nets (for cancer
topic)
Projects targeted at
(SMEs & SICA)

€ 2m
€ 2m

* Pokiaľ nie je inak stanovené v pracovnom programe

Pozor: toto je
jednou z
podmienok
účasti !!!

Ako sa zapojiť do programu HEALTH
• Finančné možnosti – EK max. príspevok 50-75%
podľa typu inštitúcie
Problémy
• Kde vziať 25% na dofinancovanie...
• DPH?
• Podmienky účasti – 3 partneri z troch členských
alebo asociovaných krajít ak nie je inak definované v
pracovnom programe
KVALITNÉ KONZORCIUM – EFEKTÍVNY MANAŽMENT

Ďakujem za pozornosť !
Mgr. Martina Kedrová – národná koordinátorka projektu
SMEs go Health na Slovensku
Centrum projektovej spolupráce CPS+
Tel: 02 602 96 660
e-mail: kedrova@fns.uniba.sk
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
miestnosť č. G-303

