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Názov akcie: EIT training on EIT AND KICS (organised by SwissCore) 

Dátum: 12. 3. 2015 Miesto konania:  KoWi, Rue du Trône 98 
 Účastníci: Daniel Straka, Lenka Múdra 

PROGRAM:  

Introduction to the EIT and KICs -  Gloria Nunes Rodrigues 

Sharing experiences at project level from recently launched KICs Health and EIT Raw materials - Olivier 

Kuttel, Maria Magdalena Holmgren   

Sharing experiences at project level from the first running KICs: running a consorcium, project 

management and results - Marianne Da Silva, Zsolt Gemesi  

Prepare for added-value manufacturing - Dimitris Mavrikios 

 
Závery: 

Ako prvá vystúpila so svojou prezentáciou G. Nunes Rodrigues, ktorá predstavila EIT (European Institute 

of Innovation and Technology) a KICs (Knowledge Innovation Communities). EIT vznikol roku 2008 

s cieľom prispieť k udržateľnému ekonomickému rastu a podporiť inovačný potenciál. KIC predstavuje 

spoločenstvo, ktorého kľúčová pridaná hodnota spočíva v tvorbe prvotriednych dlhotrvajúcich 

partnerstiev (najmenej 7 rokov), ktoré sú založené ako právne entity. Zároveň, integrujú vzdelanie 

a podnikanie do výskumu a inovácií, operujú podľa biznis logiky orientovanej na výsledky a vytvárajú 

vlastné kolokačné centrá. Majú podstatnú autonómiu,  flexibilitu a jasné ciele. Každý rok odovzdávajú 

svoj biznis plán EIT (Európska komisia má status pozorovateľa). KIC sú podporované z rozpočtu EIT 

v maximálnej výške 25% ich celkového rozpočtu.   

V súčasnosti už fungujú tri KICs, konkrétne ide o KIC na tému klimatických zmien, udržateľnej energie 

a na tému informačných a komunikačných technológií. V roku 2014 boli zriadené ďalšie dve nové KICs 

na tému surovinových materiálov a na tému zdravia.   

KICs sa vo všeobecnosti venujú týmto aktivitám:  

 podpora vzdelania – magisterské a doktorandské programy (ide o nálepku EIT – znamená 

excelentné edukačné programy), školenia,  online vzdelávanie, absolventské aktivity  

 rozvoj v oblasti obchodu a podnikania – mentorstvo, zhodnotenie trhu, prístup k financiám, 

prístup k sieťam  

 podpora inovácií – patentová podpora, testovanie 

EIT je v rokoch 2014-2020 súčasťou programu Horizont 2020, kde má rozpočet 2,7 miliárd EUR na celé 

sedemročné obdobie s nasledujúcimi prioritami:  

 konsolidácia existujúcich KICs  

 vytvorenie nových KICs 

 zjednodušenie 

 presah a rozšírenie  

V poslednej časti svojej  prezentácie G. Nunes Rodrigues uviedla, že na rok 2016 sa pripravuje ďalšia 
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výzva na vznik KIC (na tému mestskej mobility). Ako ale upozornila, partnerstvá je vhodné vytvárať už 

pred vznikom samotného KIC. Dôležitý je tiež dobrý výber partnerov a skorá organizácia (prvému KIC 

trvalo takmer rok kým definoval ako bude pracovať).  

V prezentovaní pokračoval Olivier Kuttel, ktorý predstavil vlastné skúsenosti z účasti v KIC na tému 

zdravia. Uviedol, že na začiatku bol jedným z problémov nedostatočné zapojenie obchodných (biznis) 

partnerov. Preto oslovili spoločnosť Nestlé, aby sa do KIC zapojila, čo sa im aj podarilo. Do budúcnosti 

vidí ako veľkú výzvu práve schopnosť presvedčiť podobných partnerov, aby spolupracovali. Firmy sú 

pritom ochotné investovať a ponúknuť rizikový kapitál z rôznych dôvodov.   

M. M. Holmgren ponúkla skúsenosti získané v rámci KIC na tému surovinových materiálov. Začala svoju 

prezentáciu tým, čo je v partnerstve KIC dôležité - je nutné začať „v malom“, ale s priemyselnými 

partnermi (priemyselná logika), posilniť partnerstvo krok za krokom, konsolidovať víziu tak, ako rastie 

konzorcium, uvedomovať si dôležitosť európskej dimenzie a budovať dôveru medzi partnermi. Riadenie  

KIC potrebuje silné a efektívne vládnutie, manažérsku štruktúru zodpovedajúcu požiadavkám  partnerov 

(vrátane lokálnej flexibility), jasnú stratégiu so špecifickými cieľmi a bottom up proces, ktorý sa ale musí 

miešať s top-down procesom. Dôležité sú tiež kolokačné centrá, ktoré zabezpečia efektívnu kooperáciu. 

Kľúčové bariéry inovácie sú: 

 nedostatok zdieľaných informácii a ťažkosti s prístupom k inovačným infraštruktúram  

 nedostatočná komunikácia a spolupráca medzi priemyslom a akademickou oblasťou, najmä 

pokiaľ ide o malé a strednú podniky (MSP)  

 nedostatočná adaptabilita a flexibilita, atď.  

Na záver doplnila, že KIC biznis model a finančný plán sú veľmi dôležité pre dlhodobú udržateľnosť 

(každý partner musí prispieť každý rok 1 milión EUR, z toho 10% v hotovosti).  

Po prezentácii nasledovala krátka diskusia, z ktorej vyplynulo, že jednotlivé KICs medzi sebou 

spolupracujú a dokonca, niektoré konzorciá sú majú takú veľkosť, že dochádza k prekrývaniu. Diskusia 

upozornila tiež na to, že KICs je možné ako partner opustiť.  

KIC na tému ICT predstavila Marianne Da Silva. Tento KIC bol založený v 2010, ide o verejno-súkromné 

partnerstvo s cieľom pracovať na znalostnom trojuholníku - posilniť inovácie, technológie a 

podnikateľský talent.  KIC podporuje vzdelanie (rôzne vzdelávacie programy) a rozvoj podnikateľských 

schopností. V rámci svojej činnosti finančne podporujú začínajúce start-upy (v roku 2014 podporili 

dokopy 175 startu-pov). Vytvorili tiež súťaž EIT ICT Labs Idea Challenge, kde je možné súťažiť s návrhmi 

na osem rôznych tém v rámci ôsmych miest, to všetko pod jednou výzvou.  Doposiaľ sa KIC na tému ICT 

podarilo vybudovať silný ekosystém (partnerstvá napríklad s ERC, EIF, ETSI, FI-PPP, zároveň rast vplyvu 

v Európe a aj mimo nej, napr. v USA), podporiť inováciu na základe výskumu (170 inovačných príležitostí 

v rámci súťaže Idea Challenge) či podporiť podnikateľské vzdelanie (80 promujúcich magistrov).  

Prostredníctvom video hovoru sa podujatia zúčastnil Zsolt Gemesi, jeden to zakladateľov KIC na tému 

klimatických zmien. Tento KIC má viac ako 200 partnerov a 6 kolokačných centier, a taktiež regionálne  

inovačné implementačné centrá. Financovanie prebieha na základe rozdelenia aktivít na aktivity s 

pridanou hodnotou (KAVA – napr. projekty v rámci KIC, vzdelanie, start-upy) a komplementárne aktivity 
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(KCA). Príspevok EIT v maximálnej výške 25% rozpočtu partnerstva sa používa na financovanie v rámci 

KAVA, kde je však nutné ďalšie spolufinancovanie.  

Operačný model KIC na tému klimatických zmien má tri piliere – vzdelanie, podnikanie, inovácie a má 

tiež niekoľko platforiem. Doplnil, že hodnota KIC nie je len vo financovaní, ale vo veľkej príležitosti pre 

networking. Zároveň, dôležitá je spolupráca medzi existujúcimi KICs (napr. KIC na tému zdravia 

a klimatických zmien spolupracujú).  

Ako posledný na podujatí vystúpil D. Mavrikios na tému pokročilej výroby. Uviedol, že EIT pripravuje 

výzvu na vytvorenie nového KIC práve na tému pokročilej výroby. Preto EFFRA  (the European Factories 

of the Future Research Association) pripravuje návrh, ktorým sa do výzvy chcú zapojiť. Podľa návrhu, KIC 

by mal posilniť spojenie medzi existujúcimi zoskupeniami na národnej, regionálnej a európskej úrovni, 

vytvoriť úzke spojenie aj medzi zamestnávateľmi a poskytovateľmi vzdelania. Spoločenská hodnota 

nového KIC bude v posilnení reindustrializácie a pridanej hodnoty manufaktúry (celkovo má KIC prispieť 

k obnove manufaktúry). V oblasti vzdelania chce KIC podporiť nové talenty a vytvoriť pracovníkov 

budúcnosti. Preto plánuje zmeniť zamestnávateľský model, vytvoriť biznis model, podporiť nové start-

upy, existujúce spoločnosti a MSP. Očakávaný dopad predstavuje zrýchlenie inovácií v oblasti 

manufaktúry, zvýšenú súťaživosť, zatraktívnenie manufaktúry pre mladých a zvýšenie spoločenského 

postavenia manufaktúr.  

 

Prezentácie a linky:  
 

 Meno a priezvisko: Lenka Múdra  

 

 

 


