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Osobitný očakávaný dopad pre Twinning 
• There will be a measurable and significant improvement in 

the overall scientific and innovation capacity of the initiating 
institution in a particular field of research through linking 
with research intensive counterpart institutions in other 
Member States and thereby expect positive impacts on the 
overall research and innovation potential of the Member 
State or the region the initiating institution is located in. Such 
improvement could be measured through an increase of 
peer-reviewed publications, increased impact factors in 
terms of citations etc.  
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Osobitný očakávaný dopad pre Twinning 
• Impact indicators should reflect an increase in relative terms 

based on the situation before the project compared to the 
projected situation immediately after the project is 
completed, as well as within the foreseeable future after 
completion. These indicators are important for determining 
the potential regional and national impact, as well as long-
term sustainability and viability of the beneficiary 
organisations.  

• Twinning will:  

-    Enhance the S&T capacity of the linked institutions;  

-    Help raise staff’s research profile as well as the one of the 
institutions involved.  
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Regional and national impact 
 

• Proposals are encouraged to identify alignment and 
complementarity with the national or regional Smart 
Specialisation Strategies of the Member State or region from 
which the applicant organisation is coming. 

• Česká republika - http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy/ris3-strategie-cr  

• Slovensko - http://www.economy.gov.sk/strategia-vyskumu-a-
inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/142232s 

• Európska únia - http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3 
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Opatrenia pre zvýšenie dopadu 
       

  Effectiveness of the proposed measures to exploit and 
disseminate (šírenie) the project results (including 
management of IPR), to communicate (komunikácia) the 
project, and to manage research data where relevant. 

 

- Návrh pre šírenie a vyžívanie výsledkov projektu. 

 

- Komunikačné opatrenia musia byť primerané rozsahu a 
zamerania projektu. 
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Šírenie a komunikácia 
   - šíriť, využívať a oznamovať výsledky v celoeurópskom meradle 

  -  veľký dôraz na oznamovanie výsledkov koncovým 
používateľom, občanom, akademickej obci, organizáciám 
občianskej spoločnosti, priemyslu a tvorcom politík 

- ,,Komunikačnými činnosťami v rámci H2020 sa propaguje 
skutočnosť, že výsledky sa dosiahli za finančnej podpory Únie, 
a prostredníctvom publikácií, podujatí, zdrojov poznatkov, 
databáz, webových stránok alebo cieleného využívania 
sociálnych medií sa zvyšuje informovanosť verejnosti o 
význame výskumu a inovácie.“ (príloha 1 bod 1.3 rozhodnutia 
Rady 2013/743/EÚ). 

- Povinnosť uvádzať logo EÚ a znenie o financovaní 
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Rozdiel medzi šírením a komunikáciou 
Šírenie Komunikácia 

-autorské diela sú vždy rešpektované, 
 

-týka sa fyzických osôb (ocenenie autora), 
 

- výdavky týkajúce sa Open Access sú 
oprávnenými výdavkami, 
 

- EK si nevyhradzuje žiadne právo 
rozhodovať o tom kde a ako sa budú 
výsledky šíriť 
 

-výsledky môžu byť spracované aj 
marketingovými špecialistami 
 

- výsledky sa propagujú v rámci konzorcia 
ako výsledky projektu užitočné pre celú 
spoločnosť 
 

- Konzorcium musí informovať EK pred 
tým ako začne kampaň v médiách s 
veľkým dosahom (major media impact) 
 
-Elektronické výstupy projektu môže EK 
použiť na vlastnú komunikačnú a 
publikačnú činnosť ako aj licenčne 
autorizovať tretie osoby na šírenie 
komunikačných výstupov 
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Komunikácia – ,,osveta“  
• Zrozumiteľný komunikačný plán, ktorý definuje jasné ciele (prispôsobené 

vybranej cieľovej skupine) 

• Stanovuje konkrétne plány pre komunikačné činnosti (vrátane trvanie 

konkrétnych činností) 

• Účinný, primeraný rozsahu projektu, musí osloviť aj cieľovú skupinu, ktorá 

nepredstavuje vedeckú alebo odbornú komunitu 

• Kampaň má predstaviť výsledky aj laickej verejnosti so zdôraznením 

verejného záujmu, ktorý je financovaný EÚ 

• Má podčiarknuť nadnárodnú spoluprácu, vedeckú excelentnosť, príspevok 

ku konkurencieschopnosti a spoločenským výzvam, dopad na každodenný 

život a lepšie využitie výsledkov pre priemysel a spoločenský život 

      (Článok 38 grantovej dohody) 
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Šírenie – ,,dať o sebe vedieť“  
• Klasické formy diseminácie: 

• - internetová stránka 

• - prezentácie na vedeckých konferenciách 

• - odborné vedecké články – v režime OPEN ACCESS 

     Príjemca, ktorý publikuje má 45 dňovú notifikačnú povinnosť 
voči ostatným partnerom. Partneri to musia to 30 dní 
schváliť. 

     (V konzorcionálnej dohode by sa mal dohodnúť presný 
rozhodovací mechanizmus) 

• (Článok 29 Grantovej zmluvy) 
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Open Access to research results 
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Thank you for your attention. 
 

 

HORIZON 2020 SUPPORT IN SLOVAKIA 

www.h2020.cvtisr.sk 

viera.petrasova@cvtisr.sk 

 

http://h2020.cvtisr.sk/sk/dalsie-aktivity/pravne-a-financne-
otazky/dokumenty.html?page_id=1961 
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