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Čím je špecifický program HORIZONT 2020?  

Úplne iné ciele v porovnaní s predchádzajúcimi FP: 
 
• FP nepriniesli očakávaný prínos pre zlepšenie ekonomickej 

pozície  EU – nízky impakt ! 
• Boli orientované predovšetkým na základný výskum 

 
HORIZONT 2020  je  (skoro) celý o inováciách: 
 
• Zameraný na prínos a prenos  výsledkov výskumu do 

ekonomického rastu EÚ 
• Očakávaný vysoký impakt 
• Základný výskum má nižšiu prioritu 
• Dôraz na koncového úžívateľa/orientácia na trh 



Čím je špecifický program HORIZONT 2020?  

• Orientovaný na výzvy (challenge based) – otvorený 
inovatívnym návrhom, širšie stanovené výzvy 
 

• Vysoký dôraz na inovácie – treba priniesť nové vlastné 
novátorské riešenia  
 

• Vysoký dôraz na impakt – zdôrazňované v texte výziev 
 

• Návrhy  spravidla interdisciplinárne a prierezové (cross-
sectoral) 



Inovácie, inovácie ..... 
 
  Čo to vlastne je ??? 



Inovácia – ako tu tomu rozumieť?  

• Proces premeny idey alebo objavu do formy nového 
tovaru alebo služby prinášajúci hodnotu, za ktorú je 
niekto (zákazník) ochotný platiť.  
 
Táto idea musí byť zopakovateľná za ekonomické 
náklady a musí spĺňať potreby zákazníka  
 

• Pre projekty EU je špeciálnou požiadavkou splniť 
toto v prvom rade na európskej úrovni – až potom aj 
globálne 



Inovačné kategórie  

• Otvorené inovácie (Open Innovation 2)  

• Prielomové (Disruptive)  inovácie 

• Udržateľné (Sustainable)  inovácie 

• Netechnologické a sociálne inovácie 

 
 
Všetky sú podporované v (rôznych) grantoch EÚ – viď 
príslušný Work Programme 



 
 
• Je to, čo robím inovatívne ? 

• Má to európsky rozmer ?    

• Je to „prelomová/novátorská/prínosná“ myšlienka ? 

• Má to prínos pre spoločnosť? 

Vieme vlastne identifikovať inovácie? 



  

1. Excellence 
 

  

2. Impact 
 

3. Quality and 
Efficiency of the 
Implementation  

Konkrétne aspekty hodnotenia závisia od typu akcie (RIA, IA, SME, ...) 

5 b. 
min 4/5 

5 b. 5 b. 

Podrobnosti:  General annexes – Section H. Evaluation 

Evaluačné kritériá: 



Type of Action  

Excellence 
 
The following aspects will be taken into account, to 
the extent that the proposed work corresponds to 

the topic description in the work programme.  

 

 All types of action  
 

Clarity and pertinence of the objectives;  
 
Credibility of the proposed approach  

Research and 
innovation (RIA); 
Innovation (IA);  
SME instrument 
  

Soundness of the concept, including trans-
disciplinary considerations, where relevant;  
 
Extent that proposed work is ambitious, has 
innovation potential, and is beyond the state of the 
art (e.g. ground-breaking objectives, novel 
concepts and approaches)  

Podrobnosti:  General annexes – Section H. Evaluation 

Hlavné požiadavky na excelentnosť:    



Template Structure – RIA 
1. Excellence  

1.1 Objectives  
1.2 Relation to the work programme  
1.3 Concept and methodology  
1.4 Ambition  

2. Impact  
2.1 Expected impacts  
2.2 Measures to maximise impact  

Dissemination and exploitation of results  
Communication activities  

3. Implementation  
3.1 Work plan - Work packages, deliverables and milestones  
3.2 Management structure, milestones and procedures  
3.3 Consortium as a whole  
3.4 Resources to be committed  

4. Members of the consortium  
4.1. Participants (applicants)  
4.2. Third parties involved in the project (including use of third party resources)  

5. Ethics and Security  
5.1 Ethics  
5.2 Security  



Excellence – kľúčový bod:   

Základné otázky: 
 

• Prečo chcem robiť tento projekt ? 

• Čo sú moje ciele? 

• Čo je východiskový bod pre môj projekt? 



1.1 Objectives  - Ciele projektu 

Ciele projektu ≠ aktivity 

 
   Nesprávna otázka:  Čo budem robiť? 
 

 
  Správna otázka:  Čo chcem dosiahnuť? 
 



1.1 Objectives  - Ciele projektu 

 Začnite s krátkym popisom podstaty/idey  vášho projektu 

 Snažte sa hneď zapôsobiť (pozitívne !) na hodnotiteľa  

 

• Aký problém budete riešiť? 

• Prečo je potrebné riešiť ho na európskej úrovni?  

• Znalosti/riešenia potrebné pre Váš projekt sú už k dispozícií? 

• Prečo je to potrebné riešiť práve teraz?   

• Prečo ste práve Vy (vaše konzorcium) tá správna osoba pre  
riešenie?  

 
Uveďte cieľ projektu hneď na prvej strane   



1.1 Objectives  - Ciele projektu (2) 

• Čo je potrebné dosiahnuť (pre očakávaný impakt) ? 

 → Toto nie je pracovný plán (implementácia) 

• Aké problémy počas riešenia treba zvládnuť?  

 

• Čo sú Vaše primárne čo sekundárne ciele? Sú v súlade s 
cieľmi výzvy? Preukážte to!   



1.1 Objectives  - Ciele projektu (3) 

Musia byť:  
 
1. Špecifické = potrebné pre riešenie danej úlohy 

2. Merateľné = pomocou konkrétnych indikátorov/úloh, ktoré 
odpovedajú pokroku v riešení 

3. Akceptovateľné = všetkými partnermi projektu (vrátane EK) 

4. Relevantné = musia odpovedať na výzvy sociálneho a 
kultúrneho prostredia  

5. Správne načasované = dosiahnuté na konci projektu    



1.2 Relation to the work programme   

• Uviesť identifikátor  výzvy – napr.:  H2020-EIC-SMEInst-2018-
2020 

• Je projekt v súlade so „Specific Challenge & Scope” uvedenom 
v popise výzvy ? 

          → použite tabuľku, aby ste nevynechali žiaden dôležitý bod    

• Odvolajte sa na príslušnú stratégiu/politiku EÚ (úvod do WP a i.)  

 



1.3 Concept and methodology  

• Celková koncepcia:  Popíšte hlavnú myšlienku, modely, 
hypotézy a interdisciplinárne  vzťahy ... 

 

• Uveďte obsahovú polohu projektu, t.j. kde sa nachádza na 
stupnici od „myšlienka na realizáciu“ po „trhová aplikácia“ 
– podľa stupnice TRL (Technology Readiness  Level) 

 

Podrobnosti:  General annexes – Annex G: Technology readiness levels 



1.3 Concept and methodology  (2) 

• Popíšte každú národnú i medzinárodnú 
výskumnú/inovačnú činnosť, ktorá sa týka predmetu 
projektu – hlavne ak jej výstup prispeje k jeho splneniu:  

• Sú tu možné synergie alebo komplementarita? 

• Ako tu zabezpečíte výmenu poznatkov/výsledkov? 

 

• Aký je SoA (State-of- the-art)? Jestvujú predchádzajúce 
projekty/výsledky, na ktorých možno stavať Váš projekt ? 

 
 



1.3 Concept and methodology  (3) 

• Methodology = koncepcia projektu.  
 

                 Nie detailný popis použitých metód! 

 

• Vysvetlite Váš prístup 

• Akú „ Methodology“  použijete a prečo?   
 



1.3 Concept and methodology  (4) 

Základné otázky, ktoré musíte zodpovedať: 

• Ako dosiahnete splnenie cieľov projektu? 

• Aké sú dôvody, že práve VY ste tí praví na riešenie 
projektu uvedeným spôsobom?  

• Nezabudnite na gendrovú analýzu – ak je ju treba pre 
splnenie projektu 

 

Methodology nie je pracovný plán (work plan) 



Ukážte, že: 
• Váš projekt prinesie riešenia „beyond the state-of-the-art“ 
• Rozsah prác je ambiciózny – ale realistický 
• Popíšte inovačný potenciál  
• Odvolajte sa  produkty/služby, ktoré sú už dostupné   
• Uveďte zoznam príslušných patentov, predchádzajúcich 

projektov.... 
 
Beyond the state-of- the-art  (SoA) značí: 
• Porovnajte svoj NOVÝ, navrhovaný projekt s tým, čo tu už je – 

ukážte, že váš produkt-služba je novátorská a prekonáva SoA 
• uveďte príklady potvrdzujúce Váš SoA 
 
Ambition NIE JE Impact – častá chyba 
 

1.4 Ambition  



Pre: 

• Jasný abstrakt + úvod 

 Dobrý popis „state of the art“, ktorý vedie k projektu 

 Potreba výskumu je jasne definovaná 

 Buďte ambiciózni ale realistickí  

 Dobrý popis výskumnej metódy a metodológie 

 Uveďte napojenie na predchádzajúce aktivity a relevantné 
politiky  

 Špecifikované výstupy výskumu 

 Text aj pre expertov aj pre inteligentných laikov 

 Jasný a presvedčivý „Business Case“  
(POZOR - nezamieňať  s „Business Plan“ !!!) 

 

 

 

Excellence – pre a proti úspechu  



Pre (2): 

• Neopakujte, čo už bolo niekedy spravené  

 Nebojte sa detailne popísať  vašu metodológiu, technické 
riešenia a pod. Všeobecný (povrchný) popis sa považuje za 
výrazný nedostatok 

 Ak je Váš prístup úplne novátorský – nezabudnite to 
zdôrazniť a podporiť argumentmi (referencie) 

 

 

Excellence – pre a proti úspechu  



Proti:  

• Problém je špecifikovaný bez uvedenia riešení, ktoré treba 
skúmať a testovať 

• Prebraté texty z článkov 

• „State of the art“ nejasne alebo nedostatočne popísaný 
(Referencie) 

• Nedostatočne špecifikované výstupy výskumu (merateľnosť, 
kvantifikácia) 

• Nedostatočne identifikované možné prekážky (konkurencia) 

• Metodológia nedostatočne popísaná 

• Predpoklad, že evaluátor je zbehlý v danej konkrétnej 
tematike 

 

Excellence – pre a proti úspechu  



NAJDÔLEŽITEJŠIA RADA: 

Získate/stratíte pozornosť a záujem Evaluátora  
na PRVEJ strane Vášho návrhu! 

 

Po prečítaní prvej strany musí byť úplne jasné:  

• O ČOM je tento projekt? 

• ČO chce tento projekt dosiahnuť (final result)? 

• PREČO je inovatívny? 

• PREČO a KTO ho potrebuje (napr. priemysel/verejný 
záujem…)? 

• PREČO  je hodný európskej podpory 
(jobs/competitiveness/sustainability)? 

• PREČO je práve toto konzorcium najlepšie možné (project 
value chain)? 

Excellence – ako to prezentovať  



ID2018 Evaluators' top tips for Horizon 2020 proposals 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rpYSTdCbcyQ 

 

 

  

Pohľad evaluátorov:   

https://www.youtube.com/watch?v=rpYSTdCbcyQ
https://www.youtube.com/watch?v=rpYSTdCbcyQ
https://www.youtube.com/watch?v=rpYSTdCbcyQ
https://www.youtube.com/watch?v=rpYSTdCbcyQ


•The proposal was too ambitious for the time allowed 

•The research proposed is not ambitious enough 

•The research seems like a continuation of previous 
work 

•Sounds like work they’ve already done 

•Proposal is development not research 

•Project outputs too hard to measure and not well 
described 

•Some partners seem to have no role in the research 

•Partners all have the same competencies and expertise 

•Research is not innovative enough 

•Research is not believable for the applicants’ profile 

•Research doesn’t matter 

•S&T section is unfocused and unclear 

•Inter-disciplinary research aspects are not clear 

•Role of industry in core project is not apparent 

•Description lacks concrete research tasks 

•There is no description of possible risks within the work  

•No responsibilities for individual tasks are provided 

•It is unclear how smaller research projects contribute 
to the programme as a whole 
•No idea what this was about 

 

•Exchanges and knowledge sharing within the research 
components are not well described. 

•Tasks and research goals are not evident in the deliverables list 

•Research schedule, milestones, and benchmarks are not 
adequately linked to other sections of the proposal 

•Research agenda is not innovative 

•State of the art description is incomplete 

•Background section does not make clear why applicants are 
suited to the project proposed 

•References are incomplete or missing 

•S&T section methodology is not well described 

•Nature of joint work not convincing 

•References provided are inadequate 

•Research not justified 

•Consortium makes no sense 

•Objectives are not clearly stated 

•Testing and validation are not adequately presented 

•Data availability is not explained 

•Privacy issues in data use are not explained 

•Gap between theory and commercialisation is not presented 

•Research fails to take account of… 

 

Najčastejšie výhrady  k projektom:  



Ďakujem Vám za pozornosť  

RNDr. Dušan Janičkovič 
 
H2020 delegát PV a Národný kontaktný bod pre NMBP 
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)  
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
  
Tel: +421 (2) 59410 563 
Mob: 0918 547 348 
e-mail: dusan.janickovic@savba.sk 

  
 

mailto:dusan.janickovic@savba.sk


Príloha 1:       
 

10 mýtov (SME Instrument), ktoré môžu zničiť vaše šance na 
získanie financovania:  

 



  
1. The EU gives grants to anyone who applies for funding 
2. No chance for a grant without connections in Brussels 
3. Novelty = innovation 
4. A week is enough to write an application 
5. The project stage does not matter (TRL) 
6. Technology matters, commercialisation plan is not 

important 
7. It is better not to mention the competition 
8. The bare facts are enough 
9. If you fail once it’s not worth trying again 
10. Consultants make no difference 
 
viď: https://www.linkedin.com/pulse/part1-10-myths-sme-instrument-who-
why-does-get-grant-grzegorzek?trk=portfolio_article-card_title  
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Príloha 2:       
Ako sa stať úspešným 

  



Naozaj to 
chcete ???  

Nie.... 
Legitímne, ale ... 

Áno! 
(ale ...) 



Áno!    Príprava projektu a čo Vás čaká... 

Riešenie: AKTIVITA  

+ Zmena myslenia 
+ Nezlomnosť  
+ (nutné) organizačné zmeny 
+ Ochota investovať  ...  

AKTIVITA  AKTIVITA  



Výzva                         Idea                Projekt                        Produkt      

Vízia  
Cieľ 

Stratégia 

Zásobník 
Partnerov 

Portfólio 
projektov 

Realizácia 

Najbežnejší postup = problematický  

Najefektívnejší 
postup: 

 

DLHODOBÁ  stratégia 
 

Prispôsobenie 
organizácie! 

© AMIRES sàrl 

Stratégia prístupu k projektom H2020: 

34 22. 3. 2018 TUKE 



NO GO 

ČO ? Idea,  
jestvujúce IP 

Námet  
Programu, 

Téma 

Koordinácia 
návrhu 

Koordinácia 
projektu 

PREČO ? Stratégia vs. 
dopad 

Potreby  
Trhu/spoločnosti 
dôsledky výzvy 

Odozva trhu 

(spoločnosti) 

Ochrana  IP,  
uplatnenie 

KTO ? 
Iniciátor, 
zásobník 

partnerov 

Jadro skupiny + 
vyhľadávanie 

Komunikácia + 
príspevky 
partnerov 

Využitie 
partnerov 

   KEDY ?                     X – (12÷18)m                X – (2 ÷ 6)m                  X – (1 ÷ 3)m         X     Y + (36 ÷ 60)m 

GO 

Príprava projektu: X = deadline;  
Y  8m: čas do podpisu GA 

35 22. 3. 2018 TUKE 

© AMIRES sàrl 



Personálna náročnosť prípravy projektu:  

Pre NMBP – 2-stupňový proces: 
 

1. Stupeň (max. 10 strán) 
•  20 – 30 hodín CEO / vedúci oddelenia  
•  20 – 40 hodín celkovej práce vedúceho R&D pracovníka  
•  20 – 40 hodín experta / konzultanta  
• Žiadne SC nie sú potrebné  

 

2. „Full proposal“ (40 – 60 strán textu)  
•  20 - 40 hodín CEO / vedúci oddelenia  
•  80 - 120 hodín celkovej práce vedúceho R&D pracovníka  
•  100 – 200 hodín experta / konzultanta  
• Cesty na predprojektové stretnutia → cestovné náklady 

 
...ČO S TÝM !?  



1. (pre/vy)budovať OZAJSTNÉ projektové oddelenia 

Požiadavky: 

• Znalosť prostredia: výskumné činnosti, projekty... +  

• Predstavivosť a „fantázia“ 

• Znalosť/povedomie o R&I  činnostiach  

• Dokonalá znalosť angličtiny 

• Komunikačné schopnosti 

• Školenia na zahraničných etablovaných PO (2 – 3 roky) 

• Finančné ohodnotenie  (... aby neušiel...) 

• Min. 1 človek pre prípravu/písanie projektov 

• Min. 1 človek pre finančný management  

• Dlhodobé plánovanie  

 



2. Aktívne budovať sieť kontaktov 

Požiadavky: 

• Cestovať na konferencie – nielen vedecké (Brusel) 

• Navštevovať B2B akcie  

• Členstvo v ETP   

• Využívať už jestvujúce kontakty 

• Využívať NCP a mPC 

• Sledovať siete (Twitter, LinkedIn...) 

• Využívať národné inštitúcie (MZV, MH, BIC, ...) 

• ... 


