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Národný kontaktný bod 

Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia 

Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny 

Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava 
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Štruktúra Horizontu 2020 
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Pracovný program 
 

Horizont 2020 – prispieť k napĺňaniu cieľov stratégie 
Európa 2020 

• Programové obdobie – nový pracovný balíček pre jednotlivé 
oblasti – nové podklady, témy, rozpočet a nové Všeobecné 
prílohy (General Annexes) 

• Dvojročné programové obdobia – práve 2.obdobie výziev 

• 16 programových oblastí v 3 pilieroch + pracovný program pre 
prierezové aktivity 
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Štruktúra výzvy Horizontu 2020 

3 piliere 16 oblastí Výzvy/Calls Témy/Topics 

• Vo WP zverejnené jednotlivé výzvy a fokusované oblasti 

• Výzvy sa delia na jednotlivé témy 

• Téma je rozčlenená na: 

• Specific challenge 

• Scope 

• Expected impact 

• Type of action 
   

  

Témy 
zverejnené: 

• na Participant 
Portali 
• vo WP 
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Spoločenská výzva 3 
• Zníženie energetickej spotreby a uhlíkovej stopy 

prostredníctvom inteligentného a udržateľného využívania; 

• Nízkonákladové, nízkouhlíkové dodávky elektrickej energie; 

• Alternatívne palivá a mobilné zdroje energie; 

• Jednotná, inteligentná európska elektrická sieť; 

• Nové poznatky a technológie; 

• Pevné rozhodovanie a zapojenie verejnosti; 

• Uvádzanie energetických inovácií na trh – na základe 
programu Inteligentná energia – Európa. 
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EURATOM 
• Podporovať bezpečnosť jadrových systémov; 

• Rozvoj bezpečných dlhodobých riešení nakladania s konečným 
jadrovým odpadom; 

• Rozvoj a udržateľnosť odborných znalostí a excelentnosť v EÚ; 

• Podporovať ochranu pred žiarením a vývoj medicínskych 
aplikácií radiácie; 

• Demonštrácie využiteľnosti syntézy ako zdroja energie; 

• Základy budúcich termojadrových elektrární  vyvíjaním 
materiálov, technológií a koncepčných návrhov; 

• Zabezpečovať dostupnosť a využívanie výskumných 
infraštruktúr celoeurópskeho významu. 
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Prierezové aktivity 
• Priemysel 2020 v okruhovom hospodárstve (Industry 2020 in 

the Circular Economy): 

– Pilotné projekty (Pilots); 

– Továrne budúcnosti (Factories of Future); 

– IKT pre továrne budúcnosti (ICT for Factories of Future); 

– Udržateľný spracovateľký priemysel (Sustainable Process 
Industries SPIRE); 

– Okruhové hospodárstvo (Circular Economy); 

– Internet vecí (Internet of Things); 

– Inteligentné a udržateľné mestá (Smart and Sustainable 
Cities); 
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C-Energy 2020 
 

Pre SC3 

• http://www.c-energy2020.eu/  

• Služby:  

– Brokerage eventy 

– Newsletter 

– Partner Search 

– Tréningy 

– Webináre 
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NUCL-EU 2020 
Pre EURATOM 

• http://www.nucleu.net/  

• Služby: 

– Brokerage eventy 

– Newsletter 

– Partner Search 

– Tréningy 

– Webináre 
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Ďakujem za pozornosť. 

 

 

 

Podpora Horizontu 2020 na Slovensku 

www.h2020.cvtisr.sk 

veronika.hanzelova@cvtisr.sk 
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