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HORIZONT 2020 

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

• Prostriedok na:

• získanie súkromných a verejných investícií

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

• riešenie spoločenských výziev



Cieľ

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

80 miliárd EUR

 na prelomové myšlienky 

 objavy

 svetové prvenstvo prevzatia skvelých   

nápadov z laboratórií na trh



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 Milióny €

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



Pravidlá účasti a typy projektov



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



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



Národná kancelária Horizontu 2020
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 Horizont 2020

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 Horizont 2020



Účasť Slovenska v programe Horizont 2020
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,- € 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000



Schválené projektové návrhy vs. podané projektové návrhy EÚ 28
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11 najúspešnejších riešiteľov projektov Horizontu 2020



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
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