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Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne 

využívanie zdrojov a suroviny 
 

Tipy od hodnotiteľov 
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1. Začnite včas 
2. Pozorne čítajte text, identifikujte sa s výzvou 
3. Naštudujte si relevatné dokumenty : Pracovný 
program, general anexes, online manuál, vzory 
prihlášok 
4. Pýtajte sa - FAQ 
 
Máte: 
 
jasný cieľ projektu? 
poznatky o súčasnom stave problematiky vo svete? 
Jasnú cieľovú skupinu? 
relevantných partnerov v konzorciu? 
dopad v európskom merítku? 



Evaluation and ethics review procedure  
 

• Admissibility criteria (General annexes B of the work programme)  
 

• Eligibility criteria (General annexes C of the work programme)  
 

• Evaluation rules (General annexes H of the work programme):  
     ‒Selection criteria  
     ‒Award criteria  
     ‒Scoring and weighting  
     ‒Priority order for proposals with the same score  
 
• Ethics review  

 



Sú všetky formuláre správne vyplnené a podané? 

 
ÁNO NIE 
 
Sú všetky podmienky výzvy splnené? 

 

ÁNO  NIE 

 
ATTENTION! Only admissible and eligible proposals will be 
evaluated 



Evaluácia externými expertami 

 
Minimálne 3 experti: 
 
Vysoká úroveň expertízy 
Nezávislí, nezaujatí 
Vyvážený výber 
Pravidelná obmena a nábor nových 
 
 



Registrujte sa 

Staňte sa expertom 



Deadline : 5 mesiacov po zatvorení výzvy 

Obodovaný zoznam 

návrhov 

Zamietnuté Reserve list Main list 
 

 
(najlepšie skóre) 

Výsledky hodnotiaceho procesu 



Úspešné projekty: 

  

 

•  príprava Grant Agreement 

• deadline: max. 8 mesiacov po 
uzatvorení výzvy 

• Nie je negociačná fáza = žiadne 
zásadné zmeny 

 

 



H2020 evaluation process 
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Projekt NCPs CaRE 

 

• Užitočné príručky 
 

• Nástroj na vyhľadávanie 
partnerov 
 

• Informácie o konferenciách, info 
dňoch, brokarege events 
 

• FAQ 
 

• Krátke správy z EÚ 
http://www.ncps-care.eu/ 

 
 NCPs CaRE 
 

http://www.ncps-care.eu/
http://www.ncps-care.eu/
http://www.ncps-care.eu/
http://www.ncps-care.eu/
https://www.linkedin.com/in/ncps-care-1b7b88135/
https://www.linkedin.com/in/ncps-care-1b7b88135/


Excellence – čomu sa vyvarovať? 
  
• nedostatok originality, opakovanie 
 
• Nedostatočný opis metodológie, technických riešení  
 
• Nejasné, nedostatočne pokryté kritériá výzvy 
 
• Nejasný opis ´´state of art´´ 
 
• Nízka TRL 
 
• Nedostatok jasných výpočtov nákladov 
 
• Nepodložené predchádzajúcimi výsledkami 
 
 
 



Excellence – ako zlepšiť? 
 

• Jasne definujte ciele. 
 
• Buďte ambiciózni, ale zostaňte realistickí. 

 
• Vyberte vhodnú metodológiu. 

 
• Vyberte príslušných partnerov a dôveryhodného 

koordinátora. 
 

• Odkazujte sa a nadviažte na predchádzajúce 
projekty/iniciatívy a príslušné politiky 
 

• Zapojte interdisciplinárnych partnerov – SSH 
 

• Využite inovačný potenciál, priložte štúdiu uskutočniteľnosti 



Impact – čomu sa vyvarovať? 
 

• dopady nie sú relevantné a reálne, nespĺňajú kritériá 
 
• Európska dimenzia je zvyčajne pomerne slabá. 
 
 
• okopírované požiadavky/očakávaný dopad z výzvy 
 
 
• Rozširovanie výsledkov projektov nie je primerane riešené a nie je 
jasne vysvetlené 
 
• Slabé rozpracovanie obchodných a trhových perspektív - ktoré trhy, 
veľkosť konkrétnej príslušnej skupiny výrobkov, podrobné informácie o 
cenách 
 
• Nedostatok konkrétnych informácií o environmentálnych dopadoch 
 
 



EXPLOITATION 

Slide from Dr. Eugene Sweeney 
Impact&Innovation in H2020  

Vynález nie je inováciou, pokým ho cieľová 
skupina nezačne využívať 



Impact – ako zlepšiť? 
 

•     priame prepojenie s environmentálnymi politikami EÚ 
     a globálnymi politikami 
 
• všetky očakávané dopady opísané vo výzve 
 
• konkrétne a presné plány, kvantifikované 
 
•  plán komercializácie, podnikateľský plán – popísané 
výhody -náklady oproti iným riešeniam; jasné 
očakávania predaja/zisky /investície / pracovné miesta 
na 3 - 5 rokov 
 
• Očakávaný dopad podložený predchádzajúcimi 
výsledkami 
 



• Naplánovať dobrú spoluprácu s koncovými 
používateľmi od začiatku projektu 
 
• Zapojiť tvorcov politík, MSP a priemysel do návrhu 
alebo plánovať  spoluprácu  
 
• Vypracovať exceletný plán diseminácie a komunikácie 
výsledkov projektu 
 
• dopad konzultovaný odborníkmi 
 
• jasne uvedené IP, patenty,... (IPR Helpdesk na ochranu 
duševného vlastníctva)  
 
 



Implementácia – čomu sa vyvarovať? 
 
• "copy-paste" z iných/predchádzajúcich návrhov 
 
• nepodložené čísla, tvrdenia 
 
• ´´joyriders´´ v konzorciu bez významnej úlohy 
 
• nedostatočný risk manažment, plán B – neflexibilné, závislé od 1 
partnera 
 
• Príliš ambiciózne návrhy  
 
• vágne výstupy a míľniky 
 

• Rozpočtové problémy (slabý popis, nevyvážené) 
 



Implementácia – ako zlepšiť? 
 
• jasný a konkrétny popis pracovných balíkov (WP), úloh 

a aktivít - tabuľky 
 
• Konzorcium - dopĺňajú  sa v oblasti odborných znalostí 
 
• Preukázaná odbornosť tímov pre každú aktivitu 
 
• Jasne definovať vzťahy medzi pracovnými balíčkami a 

úlohami 
 

• Jasné, vyvážené a oprávnené rozdelenie rozpočtu 



Ďakujem za pozornosť! 

Veronika Dugovičová 
  veronika.dugovicova@cvtisr.sk 

 
   

NCP´s Horizont 2020  
 
 
Národný koordinátor 
programu EÚ Horizont 2020 
 
 
 www.h2020.cvtisr.sk 
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