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Hlavné posolstvá:  

1) Horizont 2020 (H2020) ako program EÚ na 
financovanie excelentného výskumu a inovácií existuje  
(2014 – 2020)

2) Bude po ňom nasledovať program Horizont Europe
(HE: 2021 – 2027)

3) Je tu niekto, kto Vám vždy poradí : systém Národných
podporných štruktúr (NCP a mPC) zastrešený CVTI SR
(MŠVVaŠ SR): http://h2020.cvtisr.sk/

http://h2020.cvtisr.sk/


HORIZONT 2020 (H2020) – čo to je 

VEGA

KEGA



HORIZONT 2020 (H2020) – čo to je 

1) program EÚ na financovanie excelentného výskumu 
a inovácií (2014 – 2020)

2) Prostriedok na:

• získanie súkromných a verejných investícií

• zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti, rastu, 
hospodárskeho rozvoja, sociálnej inklúzie, 
konkurencieschopnosti priemyslu  

• riešenie spoločenských výziev



Čím je H2020 špecifický: 

Úplne iné ciele v porovnaní s predchádzajúcimi FP:

• tie nepriniesli očakávaný prínos pre zlepšenie ekonomickej 
pozície  EU – nízky impakt !

• boli orientované predovšetkým na základný výskum

HORIZONT 2020  je  (skoro) celý o inováciách:

• zameraný na prínos a prenos  výsledkov výskumu do 
ekonomického rastu EÚ

• očakávaný vysoký impakt
• základný výskum má nižšiu prioritu
• Dôraz na koncového úžívateľa/orientácia na trh



Cieľ H2020:

Prispievať k budovaniu spoločnosti a hospodárstva
založeného na poznatkoch a inováciách:

• získavaním dodatočných finančných prostriedkov na 
výskum, vývoj a inovácie

• prispievaním k dosiahnutiu cieľov v oblasti výskumu 
a vývoja



Rozpočet H 2020 (2014 – 2020)

80 miliárd €: 

• na prelomové myšlienky 

• objavy

• svetové prvenstvo prevzatia skvelých nápadov 
z laboratórií na trh 

Predpokladaný rozpočet HE (2021 – 2027):

 100 miliárd € !!



Horizont 2020



Horizont 2020

1. Excelentná veda

Európska rada pre 
výskum

Akcie Marie 
Sklodowska-Curie

Nové a vznikajúce 
technológie

Výskumné 
infraštruktúry

2. Vedúce postavenie 
priemyslu

Vedúce postavenie v oblasti 
podporných a priemyselných 

technológií

- IKT

- nanotechnológie

- moderné materiály

- biotechnológie

- moderná výroba a spracovanie

- vesmírne aplikácie

Prístup k rizikovým financiám

Inovácie v malých a stredných 
podnikoch

3. Spoločenské výzvy

Zdravie, demografické zmeny a kvalita 
života

Potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo a lesníctvo, výskum 

námorných, morských 
a vnútrozemských vôd 

a biohospodárstvo

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 -
inkluzívne, inovačné a reflexívne 

spoločnosti

Bezpečné spoločnosti - ochrana slobody 
a bezpečnosti Európy a jej občanov

Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti

Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

Spoločné výskumné centrum

Euratom



Excelentná veda

Celkový rozpočet na roky 2014-2020 Mil. €

Európska rada pre výskum (ERC)

Hraničný výskum tými najlepšími jednotlivými tímami
13 095

Budúce a vznikajúce technológie (FET)

Spoločný výskum pre sprístupnenie nových oblastí inovácií
2 696

Akcie Marie Sklodowska-Curie (MSCA) 

Príležitosti pre odbornú prípravu a profesijný rozvoj
6 162

Výskumné infraštruktúry 

Zabezpečenie prístupu k zariadeniam prvej triedy
2 488



Vedúce postavenie priemyslu



Spoločenské výzvy



OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

V súlade s pravidlami účasti môže získať finančné prostriedky 
od EÚ ako oprávnený účastník každý právny subjekt vymedzený 
podmienkami nariadenia resp. konkrétneho pracovného 
programu a typu projektu. Vo všetkých oblastiach sa teda môžu 
zúčastniť:
• výskumné a inovačné organizácie

• univerzity

• ministerstvá

• štátne inštitúcie

• agentúry

• veľké spoločnosti

• malé a stredné podniky

• iné



PRAVIDLÁ ÚČASTI

• jednotný súbor pravidiel

• jeden projekt – jedna miera financovania

• jednoduché hodnotiace kritériá

• nové formy financovania zamerané na inovácie

• jednoduchšie pravidlá pre granty

• menej lepšie cielených kontrol a auditov

• zdokonalené pravidlá týkajúce sa práv duševného 

vlastníctva

• medzinárodná účasť



Pravidlá účasti a typy projektov

• RIA = Research and Innovation Action: min. 3 subjekty z 
ČK(EÚ)/AK.  Miera financovania: 100 %

• IA = Innovation Action: min. 3 subjekty z ČK(EÚ)/AK

Miera financovania: 70 % (100 % *)

• CSA = Coordination and Support Action:  1 subjekt z ČK(EÚ)/AK

Miera financovania: 100 %

• SME Instrument: 1 MSP z ČK(EÚ)/AK. Miera financovania: 70 %

• ERA-NET Cofund, PCP/PPI Inducement Prizes, Fast Track to 
Innovation. EJF Cofund…



Hodnotenie projektov (Annex H)

1. etapa Minimum 

R&D kvalita 4/5

Prínos* 4/5

2. etapa
(alebo 1-stupňový 

proces)

Minimum 

R&D kvalita 3/5

Prínos* 3/5 

Implementácia 3/5

Celkové potrebné 
minimum

10/15

* Pre Innovations Actions a SME Instruments – váha 1,5



H2020 – Posledné kolo: predpokladané 
dátumy

5. 2. 202028. 6. 2019

Oficiálne 
zverejenie WP 

12. 12. 2019

Deadline pre 
1st Stage

Deadline pre 
Single Stage



Quo Vadis, R&I ?    …. → Horizon Europe

Pilier I: Excelentná 
veda

• Európska rada pre 
výskum (ERC)

• akcie Marie Skłodowskej-
Curie (MSCA)

• výskumné infraštruktúry

Pilier II: Globálne 
výzvy a 

konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu

• klaster Zdravie

• klaster Kultúra, kreativita 
a inkluzívna spoločnosť

• klaster Civilná bezpečnosť 
pre spoločnosť

• klaster Digitalizácia, 
priemysel a kozmický 
priestor

• klaster Klíma, energetika 
a mobilita

• klaster Potraviny, 
biohospodárstvo,
prírodné zdroje, 
poľnohospodárstvo 
a životné prostredie

• nejadrové priame akcie 
Spoločného výskumného 
centra (JRC)

Pilier III: Inovatívna 
Európa

• Európska rada pre 
inováciu (EIC)

• európske inovačné 
ekosystémy

• Európsky inovačný a 
technologický inštitút 
(EIT) 

Časť 4: Rozšírenie 
účasti a posilnenie 

Európskeho 
výskumného priestoru

• rozšírenie účasti a šírenie 
excelentnosti

• reforma a zlepšenie 
európskeho systému 
výskumu a inovácií



HE:  Missions & Partnership Areas

Kľúčový prvok - Zameranie na „MISIE“

Správa M. Mazzucato:  Mission-oriented research & innovation 
in the European Union

Viď:
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b2811d1-16be-11e8-9253-
01aa75ed71a1/language-en

Prehľad poitiky EÚ k misiám:
https://ec.europa.eu/info/designing-next-framework-programme/mission-oriented-policy-
next-research-and-innovation-framework-programme_en

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b2811d1-16be-11e8-9253-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/info/designing-next-framework-programme/mission-oriented-policy-next-research-and-innovation-framework-programme_en


HE – Možné misie ?

1: Prispôsobenie sa klimatickým zmenám zahŕňajúce premeny 
spoločnosti 

2: Boj proti rakovine

3: Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vodné zdroje 

4: Inteligentné a klimaticky neutrálne mestá s čistým ovzduším 

5: Zdravá pôda a potraviny (potravinové systémy)

...

alebo niečo iné/ďalšie ???

(diabol sa skrýva v detailoch..)



Funding & tender opportunities
Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Národný koordinátor Horizontu 2020  
MŠVaV SR

Národný koordinátor 
NCP

(alokovaný na CVTI) 

Národné kontaktné 
body NCP

(alokované na CVTI) 

Národní 
delegáti 

Programových 
výborov

SLORD - Styčná 
kancelária SR 
pre výskum a 

vývoj v Bruseli 

Programy APVV

Národný systém podpory Horizontu 2020 v SR:



Národný systém podpory Horizontu 2020 v SR:

• Národný koordinátor Horizontu 2020 – koordinácia všetkých aktivít PŠ :
MŠVVaŠ SR

• Národní delegáti SR Programových výborov:   Presadzovanie záujmov SR pri 
príprave WPs (výzvy, financovanie) 

• Národné kontaktné body (NCP):  Podávanie informácií o výzvach, informačné dni, 
semináre, konzultácie, vyhľadávanie partnerov, databázy 

• Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli  - SLORD
• podpora zapojenia SR do H2020 a ďalších iniciatív a programov EÚ
• Propagácia slovenského výskumu, jeho výsledkov a potenciálu v Bruseli
• Sprostredkovanie kontaktov a stretnutí v európskych inštitúciách a v 

organizáciách pôsobiacich v Bruseli 

• APVV : podporovať  zvýšenie  záujmu  SK-organizácií o  podávanie  projektov 
do  H2020 prostredníctvom  špeciálnych  programov  APVV



Národná kancelária Horizontu 2020
h2020.cvtisr.sk = podpora pre Vás

h2020.cvtisr.sk


Účasť Slovenska v programe Horizont 2020

Podané projektové návrhy (proposals): 
2469 podaných projektových návrhov s SK účasťou; z toho 2390 spôsobilých na 
hodnotenie
2999 slovenských účastníkov v spôsobilých podaných projektových návrhoch
žiadané finančné prostriedky spolu pre slovenských žiadateľov 1 177 347 162,- € 
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Účasť Slovenska v programe H2020

RIA
685

IA
267

CSA
463

SME 1
416

SME 2
190

MSCA
292

ERC
56

ERA-NET
16

COFUND
4

Shift2Rail
1

Podané SK projektové návrhy spôsobilé na hodnotenie podľa typu projektu
RIA-výskumno-inovačné projekty; MSCA- stáže a rozvoj ľudských zdrojov; IA-inovačné projekty; ERC- Európska rada 
pre výskum; SMEINST-nástroje MSP; COFUND- ko-financovanie spol. projektov; CSA-koordinačné a podporné 
projekty; Shift2Rail – spoločná technologická iniciatíva v oblasti železničnej dopravy



Účasť Slovenska v programe H2020



Účasť Slovenska v programe H2020
Schválené projektové návrhy (projects):
- 317 schválených  projektových návrhov so slovenskou účasťou
- 427 SK účastí v schválených projektoch
- priemerná úspešnosť  slovenských účastníkov  je 13,26 % (priemerná úspešnosť EU 28 je 11,72 %, pozn.: 
počítané ako pomer schválených projektových návrhov a spôsobilých na hodnotenie)
- 179 slovenských organizácií zapojených do projektov - niektoré organizácie na viacerých projektoch
- objem získaných finančných prostriedkov:  93 284 950,- €
- priemerný príspevok na slovenskú organizáciu v jednom projekte je 218 466,- € 
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Schválené projektové návrhy vs. podané projektové 
návrhy EÚ 28
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11 najúspešnejších riešiteľov projektov H2020



Príloha 1:      

10 mýtov, ktoré môžu zničiť vaše šance na 
získanie projektu (financovania): 



1. The EU gives grants to anyone who applies for funding
2. No chance for a grant without connections in Brussels
3. Novelty = innovation
4. A week is enough to write an application
5. The project stage does not matter (TRL)
6. Technology matters, commercialisation plan is not

important
7. It is better not to mention the competition
8. The bare facts are enough
9. If you fail once it’s not worth trying again
10. Consultants make no difference

viď: https://www.linkedin.com/pulse/part1-10-myths-sme-instrument-
who-why-does-get-grant-grzegorzek?trk=portfolio_article-card_title

https://www.linkedin.com/pulse/part1-10-myths-sme-instrument-who-why-does-get-grant-grzegorzek?trk=portfolio_article-card_title


Príloha 2:      
Ako sa stať úspešným...



Naozaj to 
chcete ??? 

Nie....
Legitímne, ale ...

Áno!
(ale ...)



Áno!   Príprava projektu a čo Vás čaká...

Riešenie: AKTIVITA 

+ Zmena myslenia
+ Nezlomnosť 
+ (nutné) organizačné zmeny
+ Ochota investovať  ... 

AKTIVITA AKTIVITA 



Výzva Idea Projekt  Produkt     

Vízia
Cieľ

Stratégia

Zásobník 
Partnerov

Portfólio 
projektov

Realizácia

Najbežnejší postup = problematický 

Najefektívnejší 
postup:

DLHODOBÁ  stratégia 


Prispôsobenie 
organizácie!

© AMIRES sàrl

Stratégia prístupu k projektom H2020:



Príprava projektu: X = deadline; 
Y  8m: čas do podpisu GA

© AMIRES sàrl

NO GO

ČO ? Idea, 
jestvujúce IP

Námet  
Programu, 

Téma

Koordinácia 
návrhu

Koordinácia 
projektu

PREČO ? Stratégia vs. 
dopad

Potreby 
Trhu/spoločnosti 
dôsledky výzvy

Odozva trhu

(spoločnosti)

Ochrana  IP,  
uplatnenie

KTO ?
Iniciátor, 
zásobník 

partnerov

Jadro skupiny + 
vyhľadávanie

Komunikácia + 
príspevky 
partnerov

Využitie 
partnerov

KEDY ?          X – (12÷18)m                X – (2 ÷ 6)m                  X – (1 ÷ 3)m        X     Y + (36 ÷ 60)m

GO



Personálna náročnosť prípravy projektu:

Pre NMBP – 2-stupňový proces:

1. Stupeň (max. 10 strán)
•  20 – 30 hodín CEO / vedúci oddelenia 
•  20 – 40 hodín celkovej práce vedúceho R&D pracovníka 
•  20 – 40 hodín experta / konzultanta 
• Žiadne SC nie sú potrebné 

2. „Full proposal“ (40 – 60 strán textu) 
•  20 - 40 hodín CEO / vedúci oddelenia 
•  80 - 120 hodín celkovej práce vedúceho R&D pracovníka 
•  100 – 200 hodín experta / konzultanta 
• Cesty na predprojektové stretnutia → cestovné náklady

...ČO S TÝM !? 



1. (pre/vy)budovať OZAJSTNÉ projektové 
oddelenia

Požiadavky:

• Znalosť prostredia: výskumné činnosti, projekty... + 

• Predstavivosť a „fantázia“

• Znalosť/povedomie o R&I  činnostiach

• Dokonalá znalosť angličtiny

• Komunikačné schopnosti

• Školenia na zahraničných etablovaných PO (2 – 3 roky)

• Finančné ohodnotenie  (... aby neušiel...)

• Min. 1 človek pre prípravu/písanie projektov

• Min. 1 človek pre finančný management

• Dlhodobé plánovanie



1. 1:  východzí bod:  

....  neustále komunikovať s NCP



2. Aktívne budovať sieť kontaktov

Požiadavky:

• Cestovať na konferencie – nielen vedecké (Brusel)

• Navštevovať B2B akcie 

• Členstvo v ETP 

• Využívať už jestvujúce kontakty

• Využívať NCP a mPC

• Sledovať siete (Twitter, LinkedIn...)

• Využívať národné inštitúcie (MZV, MH, BIC, ...)

• ...



… kto chce, hľadá spôsoby,

kto nechce, hľadá dôvody... 



Ďakujem Vám za pozornosť



Národná kancelária Horizontu 2020

Mgr. Iveta Hermanovská

Národný koordinátor NCP

Národný kontaktný bod

MSCA

ERC 

JRC

Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Tel:     + 421 269 253 169

Mobil: + 421 917 733 513 

iveta.hermanovska@cvtisr.sk
www.h2020.cvtisr.sk

Národná kancelária Horizontu 2020
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
http://h2020.cvtisr.sk

Mgr. Iveta Hermanovská (Národný koordinátor NCP)

Tel: + 421 269 253 169
Mobil: + 421 917 733 513
iveta.hermanovska@cvtisr.sk

Dušan Janičkovič (H2020 - delegát PV a NCP pre NMBP)

Tel: +421 (2) 594 10 563
Mobil: +421 918 547 348
dusan.janickovic@savba.sk

mailto:iveta.hermanovska@cvtisr.sk
http://www.h2020.cvtisr.sk/
http://h2020.cvtisr.sk/
mailto:iveta.hermanovska@cvtisr.sk
mailto:dusan.janickovic@savba.sk

