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H2020: základné info

 Najväčší EÚ aj svetový program na podporu 

výskumu (vyše 80 miliárd na 7-ročné 

obdobie)

 3 hlavné piliere:

 Excellent science (ERC, MSCA, RI)

 Industrial leadership

 7 Societal challenges – SC (Health; Food and 

Agri; Energy; Transport; Climate change; 

Europe in a changing world a Security)

 VV



SSH v H2020 (2014-2020): 

SC6
 Pôvodné ciele pri príprave H2020: SSH nebudú mať 

vlastné výzvy, ale budú integrované do všetkých 

„societal challenges“. 

 Vedecká SSH komunita presadila vlastnú prioritnú 

oblasť: Societal challenge 6 (SC6): Europe in a 

changing world: Inclusive, innovative and reflective

societies

 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h

2020-section/europe-changing-world-inclusive-

innovative-and-reflective-societies



Hlavné ciele zapojenia SSH 

do H2020 

 Okrem samotnej priority SC6 sa v H2020 predpokladá: 

 Interdisciplinarita: zapojenie (sa) socio-ekonomických 

a humanitných vied do projektov prírodných a 

technických vied a do všetkých societal challenges

 synergia s národnými grantovými schémami a 

tematickými prioritami.

 Tento trend ostáva výzvou nielen pre výskum, ale aj pre 

vzdelávanie (interdisciplinárny prístup)

 V SR: SSH ostávajú podceňované – totálna preferencia 

technických a prírodných vied vo všetkých politikách, čo 

sa už prejavuje vo vývoji spoločnosti



SSH v 21. storočí

 Podľa viacerých súčasných vedcov a 

futurológov:

 Spoločenské a humanitné vedy budú 

najdôležitejšie vedy 21. storočia (vývoj 

technológií nie je možný bez skúmania 

človeka – a dopadu technológií na človeka 

a spoločnosť) 



A čo ďalej? Horizon Europe

 Príprava nového rámcového programu Horizon Europe

(2021-2027) 

 Návrh programu vychádza zo skúseností 

predchádzajúceho rámcového programu, pričom sú 

mnohé prvky z hľadiska štruktúry a návrhov opatrení do 

nového programu prenesené. Dôraz na: 

 priemysel a inovácie, 

 posilňovanie otvorenosti, 

 racionalizácia systémov financovania v oblasti partnerstiev,

 cieľovo orientovaný prístup (mission oriented approach) 

k riešeniu spoločenských výziev, 

 vplyv a zapojenie občanov.



Horizon Europe

 Navrhovaný rozpočet: cca 100 miliárd EUR –

zvýšenie rozpočtu umožní financovať viac projektov 

(v súč. len asi polovica úspešných projektov mohla 

byť financovaná)

 Potreba: 

- opatrení na zmenšovanie rozdielov medzi MS, 

- synergie programu s inými programami EÚ, 

- zjednodušenie programu (najmä finančných 

pravidiel)

- racionalizácia partnerstiev



3 piliere Horizon Europe

 1. pilier: Open Science (financovanie cez ERC, Marie

Sklodowska Curie schémy a výsk. infraštuktúry)

 2. pilier:  Global Challenges and Industrial 

Competitiveness – 5 klastrov:

 Zdravie: 7,7 mld. Eur

 Inkluzívna a bezpečná spoločnosť: 2,8 mld. Eur

 Digitalizácia a priemysel: 15 mld. Eur

 Klíma, energetika a mobilita: 15 mld. Eur

 Potravinové a prírodné zdroje: 10 mld. Eur

 3. pilier: Open Innovation

 Okrem toho: Zdieľanie excelentnosti (Teaming, Twinning, 

ERA Chair a COST; MISSIONS



Ako uspieť?

Rady hodnotiteľa

 Predtým, ako začnete, zhodnoťte:

 Čo viete (Vaša expertíza aj Vaša orientačná 

znalosť programov a výziev)

 Koho poznáte (zahraniční partneri)

 Kto pozná Vás?

 Kedy? (Čas zverejnenia výzvy a deadline)



Príprava projektu

 Dobrý nápad, širšie a multidisciplinárne postavená téma 
v rámci priorít H2020, komparatívny uhol pohľadu, 
« policy-oriented », EÚ dimenzia

 Snažte sa pochopiť „filozofiu“ toho, kto financuje 
program – vízia, stratégia, priority, pracovný program

 Prečítajte si strategické dokumenty v danej oblasti na EU 
websites

 Prečítajte si Guide for Evaluators, Work Programme, 
Rules of Participation

 Začnite hneď po zverejnení WP-Work Programme

 Health check – záverečná kontrola



Písanie projektu 1: Excellence

 Aj ak ste len v pozícii proj. partnera:
 Definujte problém (súčasný stav) → Formulujte víziu a jasne 

definujte, ako váš projekt k nej prispeje

 Definujte všeobecný cieľ (Goal) a špecifické, merateľné ciele 

(Objectives)

 Definujte a opíšte metodológiu

 Definujte explicitne (v bodoch) „Progress beyond the state-of-

the-art“

 Píšte jasne, stručne, logicky – členene, v odsekoch a bodoch

 EU pridaná hodnota (European added value) 

 Manažment projektu – definujte štruktúru, roly, zodpovednosti, 

komunikačný plán



Písanie projektu 2: Impact

 Veľmi dôležitá, často podceňovaná časť!

 Najlepšie začať písať projekt časťou Impact

 Pestle analysis: political, economic, social, 

technological, legal and environmental impact

 Impakt musí presahovať trvanie projektu (aký je 

dopad projektu v budúcnosti) a musí adresovať 

rôznych stakeholderov

 Mal by obsahovať jasné (aj merateľné) dopady



Písanie projektu 3: 

Implementation

 Ako sa bude projekt implementovať – akčný 

plán – WPs – Work packages

 Horizontálne WPs - Project management, 

Dissemination, Exploitation

 Vertikálne WPs - zamerané na dosiahnutie 

špecifických cieľov (Objectives)

 Gantt chart

 Rozpočet: položky rozpočtu ↔ aktivity projektu

 Personnel costs: person-month rates (time sheets)



Nezabudnite

 ani na:

 Gender aspekty (v riešiteľskom kolektíve, 

pláne práce i v obsahu výskumu)

 Open access (aj ochrana a uloženie 

výskumných dát) 

 Etické aspekty (určite ak sa výskum týka ľudí 

alebo zvierat, informovaný súhlas, 

anonymizácia, kódovanie) 

 IPR – Intellectual proparty rights
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Staňte sa hodnotiteľom/ 

hodnotiteľkou

 Cez Participant Portal (ECAS login)

 https://ec.europa.eu/research/participants/

portal/desktop/en/experts/index.html 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


