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HORIZONT 2020  

• investície do pracovných miest a na posilnenie hospodárskeho 
rastu  

• opatrenie na zmiernenie hospodárskej krízy 

• zameranie na výzvy týkajúce sa života občanov krajín EÚ, ako 
napr. demografické zmeny, životné prostredie, zmena klímy ... 

• posilňuje postavenie EÚ vo svete v oblasti výskumu, inovácií a 
moderných technológií 

• Hlavný nástroj realizácie iniciatívy 
Inovácia v EÚ a kľúčová súčasť 
Európskeho výskumného priestoru 



Prioritné oblasti:  

1. Excelentná veda  
 

2. Vedúce postavenie priemyslu  
 

3. Spoločenské výzvy  



Excelentná veda  

Podpora excelentného výskumu a vytváranie 
podmienok na jeho realizáciu: 
• podpora  výnimočných projektov hraničného výzkumu, 
• vývoj nových a ambicióznych technológií,  
• mobilita vynikajúcich výskumných pracovníkov a špičkovej 

infraštruktúry. 
 

Podporované oblasti: 
- Technológie budúcnosti a vynikajúce technológie (FET) 
- Európska rada pre výskum (ERC) 
- Akcie Marie Sklodowska-Curie 
- Výskumné infraštruktúry 



Vedúce postavenie priemyslu  

Zlepšenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu 
 
Podporované oblasti: 
- Informačné a komunikačné technológie (ICT) 
- Nanotechnológie, moderné  materiály, biotechnológie, 

moderná výroba a spracovanie 
- Vesmír 
- Inovácie v malých a stredných podnikoch 
- Prístup k rizikovému financovaniu 



Spoločenské výzvy  

Podpora výzkumu zameraného na riešenie zásadných 
otázok a problémov EÚ 
 

Podporované oblasti: 
- Zdravie, demografické zmeny a kvalita života 
- Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský 

a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstva 

- Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia 
- Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava 
- Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny 
- Európa v meniacom sa svete – inklúzia, inovačné a reflexívne spoločnosti 

- Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti 
Európy a jej občanov 



Štruktúra výziev  

• Každá Oblasť má svoj Pracovný program (WP), v ktorom 
sú uvedené Výzvy 

• WP je definovaný na 2-ročné obdobie 

• WP 2014 – 2015 

• WP 2016 - 2017 

• Výzvy sa delia na jednotlivé Témy 



Štruktúra výziev  

• Téma  je rozčlenená na: 
- Specific Challange – dôvody a vysvetlenie pre koncipovanie 

danej témy 

- Scope – rozsah danej témy, čomu je potrebné sa venovať 

- Expected Impact – aké sú očakávané dopady projektu 

- Type of Action – určuje mieru financovania podľa typu 
opatrenia (projektu) 



Typy projektov 
• Výskumné a inovačné opatrenia (Research and Innovation Actions – RIA): 

• projekty riešiace riadne vymedzené problémy, ktoré môžu viesť k vývoju 
nových poznatkov alebo technológií 

• 3 rôzne subjekty z 3 členských štátov EÚ alebo asociovaných krajín 

• miera financovania: 100% 

 
 

• Inovačné opatrenia (Innovation Actions – IA): 

• projekty primárne zamerané na vytvorenie plánu alebo dizajnu nových, 
pozmenených či vylepšených produktov 

• 3 rôzne subjekty z 3 členských štátov EÚ alebo asociovaných krajín 

• miera financovania: 70% 



Typy projektov 
• Koordinačné a podporné opatrenia (Coordination and Support Actions – 

CSA): 

• projekty zamerané na komunikačné a koordinačné aktivity, ktorých cieľom je 
šírenie získaných poznatkov 

• 1 právny subjekt z 1 členského štátu EÚ alebo asociovaných krajín 

• miera financovania: 100% 

 

• Nástroje pre SMP (SME Instrument – SMEI): 

• projekty zamerané na podporu, rozvoj a inovácie v  rámci MSP  

• 1 malý alebo  stredný podnik z 1 členského štátu EÚ alebo asociovaných krajín 

• miera financovania: 70% 



Úrovne technologickej pripravenosti 
• TRL – Technology Readiness Level sa rozdeľujú na: 

TRL 0:  Idea. Unproven concept, no testing has been performed. 

TRL 1:  Basic research. Principles postulated and observed but no experimental proof available. 

TRL 2:  Technology formulation. Concept and application have been formulated. 

TRL 3:  Applied research. First laboratory tests completed; proof of concept. 

TRL 4:  Small scale prototype built in a laboratory environment ("ugly" prototype). 

TRL 5:  Large scale prototype tested in intended environment. 

TRL 6:  Prototype system tested in intended environment close to expected performance. 

TRL 7:  Demonstration system operating in operational environment at pre-commercial scale. 

TRL 8:  First of a kind commercial system. Manufacturing issues solved. 

TRL 9:  Full commercial application, technology available for consumers. 



Úrovne technologickej pripravenosti 
• TRL – Technology Readiness Level sa rozdeľujú na: 

TRL úrovne podľa typu projektov: 

• RIA – úroveň 3 – 6 

• IA – úroveň 6 – 8 

• SME Instrument – úroveň 6 – 9 

• CSA – minimálne výskumné aktivity 
 



Základné skúsenosti k projektom 
• Projekt riešený v Horizon 2020 musí  mať Európsky význam 

• nie riešenie lokálnych problémov, ktoré nie je možné preniesť do iných 
členských krajín 

• Zameranie projektu musí byť v súlade s výzvou 
• nesnažiť sa „ohnúť” vlastné aktivity na zadanie výzvy 

• Projekt musí prinášať nové riešenie alebo vylepšovať už 
existujúce 
• je potrebné si urobiť prieskum toho, čo už bolo urobené v danej oblasti na EÚ 

úrovni – riešené projekty musia mať svoje oficiálne web stránky - CORDIS 

• Návrh projekt (popis) musí spĺňať danú úroveň TRL 

• Je potrebné mať dobre zostavené konzorcium 
• konzorcium musí byť vyvážené a partneri sa musia dopĺňať, nie konkurovať si  



Hľadanie partnerov (Partner Search) 

• Osobný kontakt! 

• CORDIS    https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home ,  

• EEN           http://www.enterprise-europe-network.sk/  

• ETNAplus http://www.transport-ncps.net/services/partner-search.html  

• ETP           http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html  

• IGLO         http://www.iglortd.org/partner-search  

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
http://www.enterprise-europe-network.sk/
http://www.transport-ncps.net/services/partner-search.html
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html
http://www.iglortd.org/partner-search


Kde hľadať informácie 

•Národným koordinátorom programu Horizon 
2020 je MŠVVaŠ SR 

• Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej 
republiky – CVTI SR 

• Národný NCP koordinátor pre Horizon 2020 

• Národné kontaktné body pre jednotlivé oblasti 
• Začať na http://h2020.cvtisr.sk/ 



http://h2020.cvtisr.sk/ 



Užitočné odkazy 
• Podpora Horizontu 2020 na Slovensku http://h2020.cvtisr.sk  
• Horizon 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en  
• Stratégia Európa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-

2020-in-a-nutshell/index_sk.htm  
• General Annexes 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/co
mmon/1617621-part_19_general_annexes_v.2.0_en.pdf  

• Nariadenie č. 1291 (SK) 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_bas
is/fp/h2020-eu-establact_sk.pdf  

• Nariadenie č. 1290 (SK)  
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:3
47:0081:0103:SK:PDF  

• Reference documents 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/fundin
g/reference_docs.html#h2020-call_ptef-ef  

http://h2020.cvtisr.sk
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617621-part_19_general_annexes_v.2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617621-part_19_general_annexes_v.2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_sk.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_sk.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0103:SK:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0103:SK:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html


Použité zdroje 

•Zuberec V.: HORIZON 2020 – Bezpečná, čistá 
a efektívne využívaná energia, prezentácia, 
Bratislava, 14. 5. 2014 

•Hanzelová V.: Úvod do Horizontu 2020, 
prezentácia, NCP, CVTI SR 

•http://h2020.cvtisr.sk 
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Ďakujem  
za pozornosť 
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