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Počet prípadov 

 01 – 06/2017 – 25 nových prípadov zo siedmich VVI

 Historicky – 241 prípadov zo štrnástich VVI

Finančná podpora z PF NCTT SR

 01 – 06/2017 – cca 5 400,00 eur

Poskytnuté podporné služby (EPS) a služby PATLIB

 47 poskytnutých podporných služieb k 33 prípadom TT

 65 služieb PATLIB (spravidla rešerše)

Poskytovanie podpory v roku 2017



Profilácia národnej podpory pri klasickom TT na prípady s 

vysokým potenciálom na TT

 bude vyvíjaná snaha presúvať výkony napr. v oblasti monitoringu vzniku 

DV a prvotnej evaluácie na lokálne CTT

 aktuálne:

– metodika pre identifikovanie takýchto prípadov

– prispôsobenie EPS pre lepšiu podporu takýchto prípadov

– spôsoby získavania takýchto prípadov pre podporu v rámci NSPTT SR

Proof of Concept Fund

 vybudovanie s ohľadom na podporu prípadov s vysokým potenciálom 

pre TT

Tendencie v rámci NSPTT



Príklon k podpore TT formou priamych spoluprác so súkromným 

sektorom

 podpora nadväzovania spoluprác

– profily kompetencií relevantných pracovísk

– prezentovanie VV pracovísk

• pasívne – tretie strany (SARIO a iné)

• aktívne - pri komunikácii so súkromnou sférou

– Trans Tech Burza

• podpora mediálneho obrazu slovenských VVI

• pozitívna prezentácia slovenských VVI pre relevantných partnerov

• viacero iniciatív na poli inovácií (SBA, SIEA, SARIO)

• združenie, koncentrácia – vyššia možnosť na prilákanie záujmu súkromnej sféry

Tendencie v rámci NSPTT



Príklon k podpore TT formou priamych spoluprác so súkromným 

sektorom

 podpora realizácie spoluprác

– prieskum a snaha o porozumenie aktuálnej situácii

• realizovaná kvalitatívna analýza na STU – aké sú významné spôsoby 

využívania DV

• pokračovanie v rámci NITT SK II, účasť lokálnych CTT

– výzva – identifikovanie vhodných foriem takejto podpory

• jedna z významných úloh v rámci „NITT SK II“

• štandardizácia procesov

Tendencie v rámci NSPTT



Príklon k podpore TT formou priamych spoluprác so súkromným 

sektorom

 podpora personálneho rozvoja lokálnych CTT

– zapojenie zástupcov pre TT významných vedných oblastí

– podpora snáh o identifikáciu potenciálne významných riešení

 NCTT SR

– zvažovanie možných nástrojov na finančne významnejšiu podporu technológií 

s vysokým potenciálom uplatnenia v praxi

Tendencie v rámci NSPTT



Hodnotenie NP NITT SK v rámci hodnotenia OP VaV

 august 2017 – RO zazmluvnený zahraničný expert

 aktuálne prebiehajúce interview pre zhodnotenie dopadov realizovanej 

podpory a vybudovaných štruktúr na koncových užívateľov podpory

 hodnotiaca správa – október 2017

Príprava projektu „NITT SK II“

 priebežne vypracovávaná projektová dokumentácia

 priebežná príprava hlavných VO

 Výzva – november 2017 (?)

 Zmluva o NFP – február 2018 (?)

Národný projekt „NITT SK II“
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