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• medzinárodná sieť na podporu podnikania

•  existuje vo viac ako 50 krajinách sveta so 600 
kontaktnými miestami 

•  poskytuje komplexné a ľahko dostupné informácie 
a odborné poradenstvo v oblasti podnikania, 
inovácií a výskumu

•  primárne zameranie služieb na malé a stredné 
podniky



•  konzultácie ohľadne pôsobenia MSP na vnútornom 
trhu EÚ 

•  zvyšovanie povedomia o európskej legislatíve   
a politikách EÚ

•  organizovanie podujatí pre MSP 
• vydávanie publikácií na rôzne témy

•  informácie, poradenstvo a služby na podporu 
spolupráce MSP

•  podpora prieniku na zahraničné trhy 
(internacionalizácia)

•  zvyšovanie konkurencieschopnosti európskych MSP
• hľadanie obchodných a technologických partnerov 
• partnerské kooperačné podujatia a obchodné misie
• príprava obchodných a technologických profilov
•  využívanie datábaz obchodnej a technologickej 

spolupráce

•  pripomienky MSP k legislatíve a predpisom EÚ   
v oblasti podnikania

slUŽBY
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•  podporné služby zamerané na povzbudenie MSP, 
najmä v počiatočných fázach ich podnikania 

• podpora inovačných aktivít MSP
•  podpora prieniku nových technológií a výsledkov 

výskumu do praxe
• technologické audity a profily
• duševné vlastníctvo
• využívanie výsledkov vedy a výskumu

PodPora inovácií, 
tranSferu technológií  
a know-how

• identifikácia zdrojov financovania MSP
• asistencia pri hľadaní aktuálnych tendrov a výziev
•  podpora účasti MSP v európskych projektoch
•  zvyšovanie povedomia o programoch EÚ pre výskum, 

vývoj a demonštračné aktivity
•  využívanie Databázy výsledkov výskumu a vývoja
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