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Pár slov o mne 

 hodnotiteľ od roku 2014  

 ENERGY EFFICIENCY: 
 EE-11 - New ICT-based solutions for energy 

efficiency 

 INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES: 
 ICT-24 - Gaming and gamification   

 hodnotenie žiadostí aj monitoring schválených 
projektov 



Horizon 2020 
Hodnotiaci proces a kritériá 

Podanie 
projektu 

• formálna 
kontrola 
žiadostí 

Individuálne 
hodnotenie 
– 3 experti 

• individuálne 
hodnotenia 

 

Konsenzus 

• 3 experti´= 1 
hodnotiaca 
správa 

Panel review 

• panel a 
výsledná 
správa 

• kalibrácia 

Výsledný 
zoznam 

• výsledková 
listina 



Horizon 2020 
Hodnotiaci proces a kritériá 

• všeobecné zásady dobrého projektu 
• téma projektu = dlhodobé aktivity partnerov (nie projekt preto, 

lebo je tu výzva!) 

• detailný popis aktivít, ktoré zodpovedajú konkrétnym bodom 
Špecifickej výzvy (Specific Challenge) a Rámca (Scope) danej 
výzvy 

• „State of the Art“ a „Progress beyond the State of the Art“ 

• veľká pozornosť budovaniu konzorcia - odborné aj ľudské 
hľadisko 

 

 



Horizon 2020 
Hodnotiaci proces a kritériá 

• všeobecné zásady dobrého projektu 
• vhodné použitie tabuliek a schém 

• dôležité - výsledná úprava projektu! 
 

 



Horizon 2020 
Hodnotiaci proces a kritériá 

• tri hodnotiace kritériá 
• Excellence (relevantné vzhľadom k výzve a/alebo téme) 

• Impact – pre RIA a IA má najvyššiu váhu pri záverečnom 
hodnotení 

• Quality and efficiency of the implementation 

• obsah kritérií závisí od typu akcie tak, ako sú 
definované v pracovnom programe 
 

 



Horizon 2020 
Hodnotiaci proces a kritériá 

• 1. EXCELLENCE   

• Jasnosť zámeru a vhodná voľba cieľov: 
• Ciele projektu musia byť jasné a zodpovedať rozsahu výzvy. 

• Projekt musí byť v súlade s výzvou. 

• Pre RIA a IA uveďte aktuálne a plánované TRL (Technology Readiness Level)  

• Dôveryhodnosť navrhovaného prístupu 
• Jasne uvedená a dôveryhodná metodika (aj pre KPI).  

• Realizovateľnosť aktivít projektu, identifikácia zainteresovaných strán a 
cieľových trhov? 



Horizon 2020 
Hodnotiaci proces a kritériá 

• 1. EXCELLENCE   

• Vhodná koncepcia, vrátane transdisciplinárneho prístupu 
• Je predkladaný koncept realizovateľný, dostatočne ambiciózny?  

• Existujúce technológie  sú popísané dostatočne? Plánovaný technologický 
rozvoj je solídny a realistický? 

• Ambícia projektu, jeho inovačný potenciál, je nad rámec 
súčasného stavu (napríklad nové technológie a prístupy) 
• Je dostatočne popísaný State of the art a projekt ho dostatočne rozširuje?  



Horizon 2020 
Hodnotiaci proces a kritériá 

• 2. IMPACT  

• Sú očakávané dopady v súlade s tými uvedenými v 
pracovnom programe pre danú tému?  
• Spĺňa návrh očakávané dopady uvedené vo výzve? 

• Sú základné a referenčné predpoklady presvedčivé?  

• Sú uvedené KPI? Sú kvantifikovaný? Je uvedená metodika ich 
hodnotenia? 

• Koherencia: Je navrhovaný pracovný plán schopný dosiahnuť definované 
dopady? 



Horizon 2020 
Hodnotiaci proces a kritériá 

• 2. IMPACT  

• Zvyšovanie inovačnej kapacity a integrácia nových 
poznatkov?  
• Sú navrhované výstupy schopné evokovať v budúcnosti ďalšie inovácie? 

• progress beyond the State of the Art – prinesie projekt nové technológie? 

• Innovation management 



Horizon 2020 
Hodnotiaci proces a kritériá 

• 2. IMPACT  

• Posilňuje projekt budovanie konkurencieschopnosti a rast 
spoločností prostredníctvom rozvoja inovácií, ktoré 
zodpovedajú potrebám európskych a svetových trhov? 
• Zohľadňuje projekt a jeho inovácie potreby trhu? – dobre spracovaná rešerš  

• Je projekt schopný prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti a vzniku nových 
spoločností a trhov? Zameriava sa aj na tie, ktoré sú mimo konzorcia?  

• Akékoľvek ďalšie environmentálne a sociálne dôležité 
dopady 



Horizon 2020 
Hodnotiaci proces a kritériá 

• 2. IMPACT  

• Účinnosť navrhovaných opatrení na využívanie a 
disemináciu výsledkov projektov (vrátane IPR) 
• Hodnotenie využitia výsledkov projektu na úrovni konzorcia  

• Individuálne plány diseminácie a využitia výsledkov projektu 

• Kvalita podnikateľského plánu a stratégia šírenia informácií 

• Marketingová stratégia, Early Business Plán 

• Je miera komunikácie projektu vhodná? 

• Open Access publikácie 

• Je IPR vhodná? 

• B2B, B2C, licencovanie, predaj...  

• Data management plán 



Horizon 2020 
Hodnotiaci proces a kritériá 

• 3. Quality and efficiency of the 
implementation    

• Súdržnosť a účinnosť pracovného plánu vrátane vhodnosti 
prideľovania úloh a zdrojov  
• Jasnosť pracovného plánu, logická štruktúra, spätné väzby, Ganttov 

diagramy, výsledky a míľniky aktivít projektu 

• Primeranosť prideľovania úloh, manažérske štruktúry 

• Vhodnosť zdrojov celkovo na jedného partnera a na pracovný balík 



Horizon 2020 
Hodnotiaci proces a kritériá 

• 3. Quality and efficiency of the 
implementation    

• Dopĺňajú sa partneri navzájom v rámci konzorcia   
• Disponuje konzorcium zručnosťami a profilmi s realizáciou tohto projektu?  

• publikácie, projekty, 

aktivity RELEVANTNÉ k 

téme projektu 

• špecifikácia 

zodpovednosti 

jednotlivých partnerov 



Horizon 2020 
Hodnotiaci proces a kritériá 

• 3. Quality and efficiency of the 
implementation    

• Vhodnosť riadiacich štruktúr a postupov vrátane riadenia 
rizík a inovácií. 
• Risk management – riziká súvisiace s manažmentom projektu ale aj s 

odbornými aktivitami 



Horizon 2020 
Hodnotiaci proces a kritériá 

• 3. Quality and efficiency of the 
implementation    

• Vhodnosť riadiacich štruktúr a postupov vrátane riadenia 
rizík a inovácií. 
• Štruktúry a postupy riadenia projektu 

• Project Coordinator, Dissemination Manager, Risk Manager, 

Quality Manager, Innovation & Exploitation Manager   

• Scientific & Technical Committee , Work Package Leaders , 

Advisory Board , Steering Committee 

• Nástroje na riadenie inovácií 



Dobrý projekt – čo áno 

• 1. Excellence  

• 1.1. Objectives 

• 1.1.1. Context and motivation  

• 1.1.2. Vision and key technologies  

• 1.1.3. Objectives, Key Performance Indicators and Success Criteria 

• 1.1.4. Scope  

• 1.2. Concept and approach  

• 1.2.1. Overall Framework and Technological Concepts  

• 1.2.2. Positioning – relation to Technology Readiness Level  

• 1.3. Methodology  

• 1.3.1. Approach and Methodological Framework  

• 1.4. Ambition  

• 1.4.1. State of the Art and progress beyond the State of the Art  



Dobrý projekt – čo áno 

• 2. Impact  

• 2.1. Expected impacts  

• 2.1.1. Impact according to work programme  

• 2.1.2. Improving Innovation Capacity and the Integration of New Knowledge  

• 2.1.3. Innovation Management  

• 2.1.4. Strengthening the Competitiveness and Growth of Companies  

• 2.1.5. Environmental and social impacts  

• 2.1.6. SWOT analysis  

• 2.1.7. Assumptions and external factors that may determine whether the expected 
impacts will be achieved  

• 2.1.8. PEST Analysis  

• 2.2. Measures to maximise impact  

• 2.2.1. Draft of the Plan for the dissemination of the project's results  

• 2.2.2. Draft of the Exploitation Plan of the project's results  

• 2.2.3. Individual exploitation plans and commercialisation actions  

• 2.2.4. Data management plan   



Dobrý projekt – čo áno 

• 2.3. Communication activities 

• 2.4. Market potential  

• 2.4.1. Business Plan 

• 2.4.2. Intellectual Property, knowledge protection and regulatory issues  

• 2.4.3. Standard requirements and potential certificates  

• 3. Implementation  

• 3.1. Work plan — Work packages, deliverables  

• 3.1.1. Work package description  

• 3.2. Management structure and procedures  

• 3.2.1. Risk Management  

• 3.3. Consortium as a whole  

• 3.4. Resources to be committed  
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