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HORIZONT 2020 je názov nového výskumného programu 

Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií.  Pracovný 

program bol prijatý a prvé výzvy publikované 11. 12. 2013. 

H2020 odštartoval v roku 2014. 
 

 

Horizont 2020 je a bude počas 7 rokov (2014 – 2020) hlavným 

nástrojom pre realizáciu vlajkovej iniciatívy únie – Inovácia s 

rozpočtom 79 mld €.  
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HORIZONT 2020 má niekoľko sekcií: 

 

- Excelentná veda 

- Vedúca rola v priemysle 

- Spoločenské výzvy 

- Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti 

- Výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva 

pre atómovú energiu (EURATOM) 2014-2018  

- Európsky inštitút pre inovácie a technológie (EIT) 

- Veda s a pre spoločnosť 

- Rýchla cesta k inováciám  

- Prierezové aktivity 
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Vlastný výskum v jadrovej oblasti EK realizuje prostredníctvom 

Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu EURATOM 

(Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Taliansko, Západné 

Nemecko 25. 3. 1957 ) 

Hoci prvoradým cieľom bol 

rozvoj jadrového priemyslu, 

teraz plní ďalšie úlohy ako sú 

investície do jadrového 

priemyslu, spolupráca vo 

výskume a vývoji, ochrana 

zdravia, spoločný jadrový trh, 

spolupráca pri hospodárení  

s jadrovým palivom 
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Programový výbor (PV) Euratom má v porovnaní s inými PV 

v Horizonte 2020 osobitné postavenie, ktoré vyplýva z osobitej 

štruktúry a interných pravidiel spoločenstva Euratom.  

 

    

   Tento program totiž nepodlieha Zmluve 

   o ES, ale nakoľko zahŕňa jadrové aktivity, 

   je založený na čl. 7 Zmluvy o Euratome 

   [Council Regulation (EURATOM)  

                             No 1314/2013 zo 16.12.2013] 
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EÚ kladie veľký dôraz na podporu výskumu a inovácií: 

 

Výskum v rámci zmluvy EURATOM riadi DG for Research and 

Innovation EK 

 

DG R&I definuje a implementuje politiku Európskeho výskumu a 

inovácií, aby sa dosiahli ciele stratégie  Europe 2020 a jej vlajkovej 

iniciatívy – Inovačnej únie. 

 

Podpora výskumu v členských štátoch EÚ sa realizuje prostredníctvom 

financovania projektov v rámci programovacích období – rámcové 

programy ako FP6, FP7 a najnovšie Horizont 2020 (2014 – 2020). 
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Horizont 2020 prináša významné zjednodušenie  

financovania výskumu a inovácií v EÚ 

 

Výskumný a vzdelávací program EURATOM  

(2014-2018) je doplnkom k Horizontu 2020  

pre výskum a vzdelávanie v jadrovej oblasti.  

 

Jeho cieľom je podpora výskumu a vzdelávania v jadre s dôrazom na 

kontinuálne zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a ochrany pred 

žiarením, menovite prispieť k pocitu zdravia Európanov účasťou na 

vývoji bezpečného nízko-uhlíkového energetického systému na 

európskej úrovni v krátkodobom i dlhodobom časovom horizonte.  

 

Ďalším cieľom je tiež venovať pozornosť iným aplikáciám ionizačného 

žiarenia v zdravotníctve a priemysle.  
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Výskum v rámci zmluvy o EURATOMe má dva  

odborné smery Fusion a Fission, jadrovú syntézu 

a jadrové štiepenie.  

Tie sa riadia pracovnými programami, ktoré platia 

na obdobie dvoch rokov. V súčasnosti je schválený 

pracovný program na roky 2016 – 2017, ktorý bol  

oficiálne zverejnený 14.10. 2015 na stránkach Európskej komisie. 
 

V porovnaní s pracovným programom 2014-2015 kladie v časti 

Fission väčší dôraz na dlhodobé zaistenie dodávok energie v Európe, 

prostredníctvom optimalizácie využitia zdrojov, ďalšieho zvyšovania 

bezpečnosti a spoľahlivosti  jadrových rektorov a vývoj reaktorov 4. 

generácie umožňujúcich implementáciu uzavretého palivového cyklu. 
 

Naďalej sa kladie mimoriadny dôraz na výskum v oblasti jadrovej 

bezpečnosti. 
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Pracovný program na roky 2016 – 2017 obsahuje aj výzvy na 

podávanie projektov v 14 tematických oblastiach programovom 

smere Fission na roky 2016 - 2017: 

 

Ponuky v každej oblasti  budú zoradené do samostatnej „výsledkovej 

listiny“ 

 

A) Podpora bezpečnej prevádzky jadrových zariadení  

    (R&I Research & Innovation action) 
 

- Otvorené otázky bezpečnosti reaktorov 2. a 3. generácie 

- Bezpečnosť reaktorov 4. generácie 

- Zvýšenie bezpečnosti uzavretých palivových cyklov 

- Výskum bezpečnosti SMR 

- Materiálový výskum pre reaktory 4. generácie 
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B) Podpora vývoja riešení nakladania s RAO 
 

- Priority výskumu a inovácií v oblasti geologického ukladania RAO 

(R&I) 

- Výskum a inovácie v oblasti nakladania s RAO (R&I) 

- Výmena znalostí na európskej úrovni v oblasti nakladania s RAO 

(CSA Coordination & Support action) 

 

C) Posilnenie radiačnej ochrany 

- Účinok nízkych dávok žiarenia - optimalizácia dávok pre pacientov 

pri liečbe (R&I) 
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D) Riadenie dostupnosti výskumných reaktorov v Európe 
 

- Optimálne využitie európskych výskumných reaktorov (CSA) 

- Bezpečnosť dodávok paliva pre výskumné reaktory (R&I) 

 

E) Podpora rozvoja jadrových kompetencií na úrovni EÚ 

- Podpora kariéry mladej generácie v jadrovej oblasti (CSA) 

 

F) Prekrývajúce sa činnosti Fission/Fusion 

- Výskum v modelovaní materiálov (R&I) 

- Zlepšenie znalostí o riadení trícia v zariadeniach Fission/Fusion (R&I) 
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Predbežný rozpočet 
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  2016 

Milióny € 

2017 

Milióny € 

A)   NFRP 1-5 47.74 7.71 

B)   NFRP 6-8 10 8,89 

C)   NFRP 9   9 

D)   NFRP 10-11   7.70 

E)   NFRP 12   6 

F)   NFRP 13-14   8 

  57.74 47.30 
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Návrhy projektov je možné predkladať cestou elektronického systému 
  

od 11.05.2016 do 05.10.2016 
  

Vyhodnotenie ponúk sa predpokladá maximálne do 5 mesiacov  

a podpis grantových zmlúv maximálne do 8 mesiacov od konečného 

termínu podávania návrhov (5.10.2016). 
  

Súčasťou pracovného programu je aj informácia o novom finančnom 

nástroji, „InnoFin“, pôžičke na výskum a inovácie v oblasti štiepenia 

od Medzinárodnej investičnej banky s predpokladaným termínom 

realizácie od 3.Q 2016 do 4.Q 2018. 
 

Návrh pracovného programu Euratomu „has received a positive 

opinion of the Committee“ a finálna verzia pracovného programu 

Euratomu je publikovaná na adrese: 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_

2017/euratom/h2020-wp1617-euratom_en.pdf 
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Štruktúra výskumu v členských štátoch EÚ  
 

EÚ hľadá prostredníctvom podpory vedy a techniky riešenie 

spoločenských problémov, oživenie rastu 

a konkurencieschopnosti priemyslu podporou excelentnosti v 

Európskom výskumnom priestore (ERA),  
 

ERA je priestor v EÚ, v ktorom sa výskumní pracovníci môžu voľne 

pohybovať a vedecké poznatky voľne cirkulovať. 
 

EK financuje projekty vedy, výskumu a inovácií európskeho 

významu na súťažnom princípe prostredníctvom nového EÚ 

programu pre výskum a inovácie Horizont 2020.  
 

Okrem toho na národnej úrovni EÚ podporuje členské štáty 

financiami z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 
 

Napr. pre nový Operačný program Výskum a Inovácie na Slovensku (2014-

2020) EÚ alokovala príspevok viac ako 2,27 mld. EUR. 
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Výskum v oblasti jadra, ktorý EÚ podporuje, vychádza z oblastí 

výskumu, definovaných v Strategickej výskumnej a inovačnej 

agende (SRIA)  

SRIA definuje „roadmaps“ v oblasti vývoja, inovácií a demonštrácií, 

smerujúcich k naplneniu cieľov Strategického energetického plánu 

(SET Plan) EÚ 
 

SRIA sformovala Platformu pre udržateľné jadrové technológie 

SNETP  

SNETP združuje viac ako 100 

európskych inštitúcií z priemyslu, 

výskumu, akadémie, technických 

bezpečnostných organizácií, NGO 

a národných zástupcov. 
 

Má tri piliere: NUGENIA, ESNII a NC2I    
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NUGENIA je asociácia na podporu výskumu a vývoja technológií 

jadrového štiepenia, zameraná na reaktory 2. a 3. generácie 

Spája stakeholderov z priemyslu, výskumných a vývojových inštitúcií 

a akadémie v spoločných projektoch R&D. 
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ESNII (European Sustainable Nuclear Industrial Initiative)  

je zameraná na riešenie potrieb pre demonštráciu rýchlych 

reaktorov 4. generácie. Jej cieľom je naprojektovanie, licencovanie, 

výstavba a prevádzka prototypov rýchlych reaktorov 4. generácie do 

roku 2025, medzi nimi aj ALLEGRO (ASTRID, MYRRHA, ALFRED)  
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NC2I (Nuclear Cogeneration Industrial Initiative)  

je iniciatíva zameraná na inovatívne a konkurencieschopné riešenia 

pre nízko-uhlíkovú kombinovanú výrobu tepla a elektriny  

z jadrovej energie. Jej cieľom je spustenie prototypu kogeneračnej 

nízko-uhlíkovej technológie do 10 rokov . 
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Ďalšia možnosť ako sa zapojiť do európskeho výskumu je 

využívanie Európskej výskumnej infraštruktúry prostredníctvom 

navrhovania a riešenia projektov v rámci Európskeho 

strategického fóra pre výskumnú infraštruktúru ESFRI 

 

ESFRI je strategický nástroj na integráciu výskumu a rozšírenie 

medzinárodného dosahu. 

Umožňuje svojim členom využívať výskumnú infraštruktúru 

(laboratóriá, experimentálne zariadenia, výskumné centrá) v celej 

Európe, prípadne dostať finančnú podporu na vybudovanie takejto 

infraštruktúry. 

Existuje konzorcium Európskych zariadení výskumnej 

infraštruktúry (ERIC) 
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Podpora spolupráce a vzdelávania 
 

Program COST (European Cooperation in Science and 

Technology) je nástroj pre európsku spoluprácu vo vede a 

technológiách umožňujúci koordináciu národne financovaného 

výskumu na európskej úrovni. 
 

Program EHRO-N (European Human Resources Observatory for 

the Nuclear Energy Sector) 

 

Existujú programy podpory mobility a výmeny vedcov, 

doktorandov, študentov: 
 

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) 
 

Program Erasmus zameraný na mobilitu a spoluprácu vo 

vysokoškolskom vzdelávaní v Európe 
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Finančné zdroje na podporu výskumu a inovácií 

 

Európske štrukturálne a investičné fondy 

Priama podpora regiónov napr. Baltická iniciatíva, Dunajský 

región, Sociálny fond, Kohézny fond, ... 
 

Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie HORIZON 2020  

takmer 80 mld € na roky 2014-2020 na podporu výskumu. 

Sekcie:  

Excelentná veda (Európska výskumná rada, Budúce technológie, 

Marie Sklodowska-Curie actions, Európske výskumné 

infraštruktúry)  

Industrial Leadeship 

Societal challenges (..., Secure, Clean and Efficient Energy,...) 
 

„Junckerov balíček“ 315 mld € za určitých podmienok 
 

Na podporu mladej generácie program ERASMUS+ 
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Záver: 
 

Podmienky sú dané. 
 

Čo sa od nás sa vyžaduje,  

aby sne mali šancu na úspech: 
 

- prichádzať s novými  

 nápadmi a riešeniami 

- spolupracovať - mať  

 partnerov na európskej úrovni 

- byť pripravený rýchlo reagovať  

 na vydané výzvy 

- hľadať finančnú podporu aj na  

národnej úrovni (štátny rozpočet, priemyselné podniky) 

- byť aktívny a viditeľný na európskych podujatiach 
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Ďakujem za pozornosť 

Informačný deň Výzvy SC3 - Energia a EURATOM 2016 -2017, Bratislava, 10. novembra 2015 


