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HORIZONT 2020 

• Jeden program, ktorý spája tri osobitné programy* 

• Integrácia výskumu a inovácií – všetky časti inovačného cyklu (od 
nápadu až po trhové využitie) 

• Dôraz na spoločenské výzvy, ktorým EÚ čelí v oblasti zdravia, čistej 
energie, dopravy atď.  

• Zjednodušený prístup, jednoduchšia štruktúra programu, jednotný súbor 
pravidiel pre účastníkov z členských štátov EÚ a tretích krajín 

* Rámcový program pre výskum (FP7), Činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového 
programu pre konkurencieschopnosť (CIP) a Inovácie a aktivity Európskeho inovačného a 
technologického inštitútu (EIT) 
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Vedúce postavenie priemyslu 

1. Európa ako príťažlivejšie miesto z hľadiska investícií do 
výskumu a inovácií (vrátane ekoinovácie)  

 

2. Potreba rozsiahlych investícii do kľúčových 
priemyselných technológií 

 

3. Maximalizácia potenciálu rastu európskych podnikov 
prostredníctvom poskytnutia primeraného financovania a 
podpora pre inovatívne MSP na prienik do svetovej špičky.  
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Spoločenské výzvy 

1. Politické priority stratégie Európa2020 a výzvy, ktorým 
čelí EÚ vyžadujú inovácie  

 

2. Prístup založený na výzvach spája zdroje a znalosti z 
rôznych oblastí, rôzne technológie a disciplíny (vrátane 
spoločenských a humanitných vied)  

 

3. Riešenia vyžaduju dôraz na činnosti súvisiace s inováciou, 
ako napr. pilotné projekty, demonštračné činnosti, 
testovacie prostredia  
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SC 3 - Výzva bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia 

Podpora prechodu na spoľahlivý, udržateľný a konkurencieschopný 
energetický systém pomocou: 

•Zníženia spotreby energie a zníženia uhlíkovej stopy 

•Podpory rozvoja obnoviteľných a alternatívnych technológií a ich integrácie 
do energetickej sústavy 

•Flexibility siete (integrácia nových zdrojov energie, zníženie nákladov 
potrebnej modernizácie infraštruktúry) 

•Dekarbonizácie energetického sektora a iných priemyselných odvetví 

 

Zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu 

•Pokrytie celého dodávateľského reťazca 

•Zvýšenie energetickej efektívnosti v priemysle 

•Zníženie ceny energie 
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Energetika v Európskej Únii 

 

Dovozná závislosť 

Piliere energetickej politiky EÚ: 

•Udržateľnosť / OZE 

•Bezpečnosť dodávok 

•Dostupnosť 

400 mld. Eur ročne (~1 mld. Eur/denne) Dohoda COP 21: obmedzenie zvyšovania 

globálnej priemernej teploty na 1,5 C  
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Rámec EÚ pre oblasť klímy a energetiky do roku 2030 

Kľúčové ciele 

2020 

2030 

Nový riadiaci rámec 

-20 % 
Emisie 

skleníkových 
plynov 

20% 
Podiel OZE v 
energetickom 

mixe 

20 % 
Energetická 
efektívnosť 

 - 40 % 
Emisie skleníkových 

plynov 

27 % 
Podiel OZE v 
energetickom 

mixe 

 27%* 
Energetická 
efektivnosť 

10 % 
Prepojenie el. 

sústav 

15 % 
Prepojenie el. 

sústav 

*�Cieľ sa prehodnotí so 
zreteľom na cieľ na 
úrovni EÚ vo výške 30 % 
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Čistá energia pre všetkých Európanov 

• Čistá energia pre všetkých Európanov 

• Trh s elektrinou a spotrebitelia 

• Smernica o energetickej efektívnosti 

(EED) 

• Smernica o energetickej výkonnosti budov 

(EPBD) 

• Ekodizajn 

• OZE & biopalivá (RED II) 

• Riadiaci rámec Energetickej únie 

• Náklady a ceny energií 

• Financovanie sektora energetiky 

• Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie 

(ACEI) 

• Európska stratégia pre nízkoemisnú 

mobilitu 
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Výzva H2020:bezpečný, čistý a efektívne využívaný energetický 
systém 

 

Inteligentný energetický 

systém zameraný na 

spotrebiteľa 

Inteligentné mestá 

Vedúca postavenie 

EÚ vo využívaní 

energie z OZE 

Znižovanie emisií 

CO2 v priemysle 

Energetická Efektívnosť 

Predbežný rozpočet na rok 2017 ~ 540 MEur 

Čistá energia pre 

spotrebiteľov 
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Kľúčové postavenie vnútorného trhu s elektrinou 

•V súčasnosti sa v EÚ spotrebúva 22% energie vo forme 
elektriny 

•30% elektriny pochádza z OZE, z toho 11% z veternej a 
solárnej energie 

•Elektromobily môžu výrazne pomôcť pri dekarbonizácii 
odvetvia dopravy 

•V sektore budov bude postupne klesať spotreba energie na 
vykurovanie a chladenie 

•Tepelné čerpadlá zohrávajú dôležitú úlohu pri dekarbonizacii 
odvetvia teplárenstva 
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Inteligentný energetický                                  systém 

EC-3 
Zapojenie 

spotrebilteľov
/ Reakcia na 

dopyt 

 
2020 - Demo 

ES-1 
Distribučné 
sústavy: 

flexibilita a 
možnosti na 

trhu 

 
2019 - Demo 

ES-2 
Prenosová 
sústava: 
zvýšená 

regionálna 
spolupráca 

 
2019 - Demo 

ES-6 
Pokročilé 
nástroje a 

technológie 

 
2019 Výskum 

ES-7 
Paneurópske 

fórum o 
výskume a 
inováciách 

Flexibilita 
inteligentných 
sietí, miestne 
energetické 

systémy 
 

2018  
Podpora 

ES-5 
Inovácie v 

rámci sústavy 
(Spotrebitelia, 

DSO, TSO) 

 
2018-2020 

Demo 

Energetické  
Systémy: 

 
Inteligentné 

siete 

EC-1 
Postavenie 

spotrebiteľov 
na meniacom 

sa trhu 
2018-2019-

2020 
Podpora 

EC-2 
Rešenia pre 
energetickú 

chudobu 
domácností 

 
2018-2019-

2020 
Podpora 

Digitalizácia: 
2018-2019 
Veľké dáta: 

2019  
Kybernetická 
bezpečnosť 
2018-2020 
5G: 2018 
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Inteligentný energetický systém 

ES-3 
Integrované 

lokálne 
energetické  

systémy  

 
2018 - 2020 

Demo 

ES-4 
Dekarbonizácia 
energetických 

systémov 
ostrovov 

 
2018-2020 

Demo 

Energetické  
Systémy: 

 
Lokálne & 

energetické 
ostrovy 

ES-8 
Energetické 

ostrovy 
financovanie a 

investície 

 
2019 

Podpora 
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Inteligentné mestá - SCC1 
 

 Tzv. „Lighthouse projekty” sú od roku 2013 súčasťou postupne 
rastúcej siete projektov združujúcich rôzne mestá 

 V súčastnosti existuje v EÚ 36 „Lighthouse“ miest a 42 
„Follower“ miest 

Mestá sú združené a spolupracujú prostredníctvom neformálnej 
siete tzv. „lighthouse collaboration network” 

Osobitné pracovné skupiny existujú na účel spolupráce v 
oblastiach: 

• Replikácie 

• Biznis modelov 

• Šírenia a výmeny informácií 
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2014         GROWSMARTER 

Köln, Barcelona, Stockholm 
& Graz, Cork, Valletta, Porto, Suceava 

REMOURBAN 
Valladolid, Tepebasi, Nottingham 

& Seraing, Miskolc 

TRIANGULUM 
Eindhoven, Stavanger, Manchester 

& Prague, Leipzig, Sabadell 

2015           REPLICATE 

San Sebastián/Donostia, Firenze, Bristol 
& Lausanne, Essen, Nilufer 

  
SHAR-LLM 

Milano, Lisboa,London (Greenwich) 
& Burgas, Bordeaux, Warsaw 

 
SMARTENCITY 

Sønderborg, Tartu, Vitoria/Gasteiz 
& Asenovgrad, Lecce 

 
SMARTER TOGETHER 
Wien, München, Lyon 

& Sofia, Santiago de Compostela, Venezia, Yokohama, 
Kiev 

 

2016             mySMARTlife 

Hamburg, Helsinki, Nantes 
& Varna, Palencia, Rijeka, Bydgoszcz 

RUGGEDISED 
Rotterdam, Ůmea, Glasgow 

& Brno, Parma, Gdansk 
 

2017             STARDUST 

Pamplona, Tampere, Trento 
& Cluj-Napoca, Derry, Kozani, Litoměřice 

 

IRIS 
Utrecht, Göteborg, Nice Côte d’Azur 

& Vaasa, Alexandroupolis, Santa Cruz de Tenerife, Focsani 
 
 MatchUP 

Valencia, Dresden, Antalya 
& Ostend, Herzliya, Skopje, Kerava 
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Lighthouse cities and Follower cities Mestá Lighthouse:  

• Majú vedúcu úlohu 

• Pomáhať plánovať a začať s replikáciou riešení v mestách Follower 

• Musia testovať nové inovatívne riešenia 

• Majú nárok na vyššie finančnú prostriedky v dôsledku vyššieho rizika 
(v prípade neúspechu navrhovaných riešení a postupov) 

Follower mestá:  

• Mali by byť  aktívne zapojené od začiatku s cieľom replikácie 
inovatívnych postupv a riešení 

Mestá Lighthouse a Follower mestá musia úzko spolupracovať 
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Projekty Lighthouse 

Konzorciá by mali pozostávať z 2 miest Lighthouse a aspoň  5-
ich follower miest. 

V čase uzávierky musia mať všetky mestá schvalený:  

i)Akčný plán udržateľného energetického rozvoja (SEAP) alebo  

ii)Akčný plán pre udržateľnú energiu a zmenu klímy (SECAP) alebo  

iii)Podobne a prinajmenšom rovnako ambiciózne plány 

V rámci H2020 môže mesto získať finančné prostriedky ako mesto 
Lighthouse iba 1x. 
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Výzva 

COP21, Energetické/klimatické ciele EÚ 

Postavenie miest 

Potreba transformácie energetického sektora v mestách 

Zlepšenie integrácie energetických systémov a zvýšenie ich 
výkonnosti 
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Cieľ 

Testovanie a aplikácia integrovaných inovatívnych riešení v 
špecifických mestských častiach v mestách Lighthouse. 

Podrobný monitoring celého procesu (v dĺžke aspoň 2 rokov) 

Interakcia a integrácia medzi budovami, uživateľmi a 
energetickým systémom 

Zakomponovanie zvýšenej elektromobility, jej vplyvu na 
miestny energetický systém a integrácia do mestského plánu 
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Definícia inteligentných energetických mestských častí:  
 

Pozostávajú z viacerých budov (nových, obnovených alebo z 
kombinácie obidvoch)  aktívne riadia ich energetickú spotrebu 
a energetický tok medzi nimi a celým systémom  

Majú pozitívnu vyročnú energetickú bilanciu  

Využívajú miestne OZE, inteligentné siete, riadenie dopytu, IKT, 
aktívnu komunikáciu so spotrebiteľom etc. 

Sú navrhnuté tak, aby boli integrálnou časťou energetického 
systému mestskej časti a mali naň pozitívny vplyv. Celkovú 
štruktúru je možné replikovať vo väčšom meradle a z 
ekonomického, technického, sociálneho a ekologického hľadiska 
vhodne dopĺňajú projekt. 
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Vízia mesta v roku 2050 

Každé mesto Lighthouse a Follower mesto spolu so zástupcami 
priemyslu navrhne  svoju vlastnú koncepciu mesta v roku 
2050 

Táto koncepcia by mala zahŕňať rozvoj mesta aj z technického, 
finančného a sociálneho hľadiska 

Ku každej koncepcii rozvoja by mal byť pripojený konkrétny 
návrh ako napredovať od štádia plánovania k implementácii, 
replikácii a širšiemu využitiu a aplikácii úspešných riešení 
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Návrhy by mali takisto: 

Zamerať sa na rôznorodé využitie mestských častí a pozitívne 
prispieť k širšej koncepcii rozvoja mesta 

Navrhnúť riešenia, ktoré je možné replikovať/postupne 
aplikovať na úrovni celého mesta 

Zabezpečiť, aby boli VÚC a orgány miestnej správy 
(predovšetkým oddelenia plánovania) aktívnou a integrálnou 
súčasťou, zvýšiť ich celkové povedomie o transformácii 
energetického systému a zabezpeciť, aby si  osvojili 
koncipované inteligentné riešenia 

Napomáhať dekarbonizácii a zlepsovať kvalitu ovzdušia 

Zabezpečiť, aby všetky relevantné dáta boli v databáze 
informačného systému inteligentných miest (SCIS) 
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Výsledky projektov by sa mali zamerať na: 

Efektívne biznis modely pre udržateľné riešenia 

Praktické odporúčania vyplyvajúce z projektu týkajúce sa: 

 regulácie, právnych aspektov a ochrany/bezpečnosti údajov; 

Rodovú problematiku a sociálno-ekonomické dopady; 

Riešenia v oblasti uskladňovania energie (od krátkodobých po 
dlhodobejšie); 

Veľké dáta, manažment dát a digitalizáciu; 

electromobilitu: 

 i) jej dopad na energetický systém  

 ii) vhodné opatrenia na úrovni miestnej správy/mestského plánovania na 
podporu aplikácie v širšom meradle; 
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Oprávnené náklady 

Sú primárne náklady týkajúce sa inovatívnych prvkov projektu: 

Prepojenie a integrácia budov; 

Týkajú sa priamo inteligentných mestských častí; 

Podporujú integráciu inovatívnych systémov; 

Dopĺňajú celkový energetický systém 
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Neoprávnené náklady 

Náklady na komerčné technológie nie sú oprávnené, napr. : 

Budovy: nákupné a stavebné náklady, obnova a údržba; 

Electrické autá a nabíjacie stanice: náklady na nákup inštaláciu a údržbu; 

 IKT platformy: náklady na nákup a rozvoj a údržbu; 

Bežne komerčne dostupné OZE-technológie: náklady na nákup a rozvoj a 
údržbu 
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Očakávané výsledky 

Projekty by mali prispieť k cieľom EÚ v oblasti boja proti 
zmene klímy a adaptácie na zmenu, k národným  a miestnym 
cieľom v oblasti boja proti zmene klímy, zlepšovať kvalitu ovzdušia, 
životného prostredia a pod.; 

Výrazne zvýšiť podiel i) Energie z OZE ii) vhodné riešenia 
uskladňovania energie (vrátane batérii) a ich integráciu do 
energetického systemu a iii) znížiť emisie skleníkových plynov; 

Napomáhať vzniku inteligentných mestských častí s pozitívnou 
energetickou bilanciou; 

Výrazne zlepšovať energetickú efektívnosť a optimalizovanú 
spotrebu na úrovni mestskej casti,; 

Poskytovať riešenia a inovatívne postupy v oblasti e-mobility; 
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Predpokladaný finančný príspevok EÚ  
 

12 až 18 mio. EUR / vybraný projekt 

 

Uzávierka: 5 Apríl 2018  
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HORIZON 2020 

Ďakujem za pozornosť! 
Vladimir.Zuberec@ec.europa.eu 

Find out more: 
www.ec.europa/research/horizon2020 


