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Prioritné oblasti H2020:

1. Excelentná veda

2. Vedúce postavenie priemyslu

3. Spoločenské výzvy



Spoločenské výzvy

Podpora výzkumu zameraného na riešenie zásadných
otázok a problémov EÚ

Podporované oblasti:
- Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

- Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné
hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti
vnútrozemských vôd a biohospodárstva

- Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

- Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

- Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov
a suroviny

- Európa v meniacom sa svete – inklúzia, inovačné a reflexívne spoločnosti

- Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej
občanov



Štruktúra výziev 

• Každá Oblasť má svoj Pracovný program (WP), zvyčajne

definovaný na 2-ročné obdobie

• WP 2014 – 2015

• WP 2016 – 2017

• WP 2018 – 2020

• Ako sa pripravuje Pracovný program a jeho témy?



Energetická únia a klíma

• Bezpečnosť, solidarita a dôvera

• Úzka spolupráca s členskými štátmi na účely diverzifikácie európskych zdrojov
energie a zabezpečenia energetickej bezpečnosti

• Plne integrovaný vnútorný trh s energiou

• Energia by mala prúdiť v EÚ voľne – bez technických a regulačných obmedzení
–> podporiť slobodnú súťaž poskytovateľov energie, energiu z OZE a najlepšie
ceny energie

• Energetická účinnosť

• Na prvom mieste –> znížiť závislosť na dovoze energie a produkované emisie

• Opatrenia v oblasti klímy – dekarbonizácia hospodárstva

• Prechod na nízkouhlíkové technológie

• Výskum, inovácie a konkurencieschopnosť

• Podpora výskumu a inovácií v oblasti nízkouhlíkových technológií a výroby
čistej energie
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• Steering Committee pre WP

• Vybraní odborníci, ktorí odporúčajú smerovanie WP

• Vychádzajú do veľkej miery zo SET Plan



Štruktúra WP 

• Úvod – vysvetľuje zameranie WP a očakávané výsledky

- Specific Challange – dôvody a vysvetlenie pre koncipovanie
danej témy

- Scope – rozsah danej témy, čomu je potrebné sa venovať

- Expected Impact – aké sú očakávané dopady projektu

- Type of Action – určuje mieru financovania podľa typu
opatrenia (projektu)

• Výzvy (Calls) pre jednotlivé tematické oblasti sa členia na
témy

• Téma je rozčlenená na:

- Každý WP rešpektuje zámery EÚ pre dané programové obdobie

- Nadväzuje na predchádzajúce WP



Typy projektov

• Výskumné a inovačné opatrenia (Research and Innovation Actions – RIA):

• projekty riešiace riadne vymedzené problémy, ktoré môžu viesť k vývoju
nových poznatkov alebo technológií

• Inovačné opatrenia (Innovation Actions – IA):

• projekty primárne zamerané na vytvorenie plánu alebo dizajnu nových,
pozmenených či vylepšených produktov

• Koordinačné a podporné opatrenia (Coordination and Support Actions –

CSA):

• projekty zamerané na komunikačné a koordinačné aktivity, ktorých cieľom je
šírenie získaných poznatkov

• Nástroje pre SMP (SME Instrument – SMEI):

• projekty zamerané na podporu, rozvoj a inovácie v rámci MSP



Úrovne technologickej pripravenosti

• TRL – Technology Readiness Level sa rozdeľujú na:

TRL 0:  Idea. Unproven concept, no testing has been performed.

TRL 1:  Basic research. Principles postulated and observed but no experimental proof available.

TRL 2:  Technology formulation. Concept and application have been formulated.

TRL 3:  Applied research. First laboratory tests completed; proof of concept.

TRL 4:  Small scale prototype built in a laboratory environment ("ugly" prototype).

TRL 5:  Large scale prototype tested in intended environment.

TRL 6:  Prototype system tested in intended environment close to expected performance.

TRL 7:  Demonstration system operating in operational environment at pre-commercial scale.

TRL 8:  First of a kind commercial system. Manufacturing issues solved.

TRL 9:  Full commercial application, technology available for consumers.



Úrovne technologickej pripravenosti

• TRL – Technology Readiness Level sa rozdeľujú na:

TRL úrovne podľa typu projektov:

• RIA – úroveň 3 – 6

• IA – úroveň 6 – 8

• SME Instrument – úroveň 6 – 9

• CSA – minimálne výskumné aktivity



Hlavné tematické okruhy WP 2020

• Energetická efektívnosť

• Budovy v energetických premenách

• Globálne prvenstvo v OZE

• Inteligentná a čistá energia pre spotrebiteľov

• Inteligentné energetické systémy orientované na obyvateľa

• Inteligentné mestá a komunity

• Inteligentné letiská

• Nulové emisie z elektrární na fosílne palivá a uhlíkového
hospodárstva

• Batérie ďalšej generácie

• Digitalizácia energetického sektora



Základné skúsenosti k projektom

• Projekt riešený v Horizon 2020 musí mať Európsky význam

• nie riešenie lokálnych problémov, ktoré nie je možné preniesť do iných
členských krajín

• Zameranie projektu musí byť v súlade s výzvou

• nesnažiť sa „ohnúť” vlastné aktivity na zadanie výzvy

• Projekt musí prinášať nové riešenie alebo vylepšovať už
existujúce

• je potrebné si urobiť prieskum toho, čo už bolo urobené v danej oblasti na EÚ
úrovni – riešené projekty musia mať svoje oficiálne web stránky - CORDIS

• Návrh projekt (popis) musí spĺňať danú úroveň TRL

• Je potrebné mať dobre zostavené konzorcium

• konzorcium musí byť vyvážené a partneri sa musia dopĺňať, nie konkurovať si



Horizon Europe 

Posilňovanie vedy a techniky v EÚ vďaka zvýšeniu
investícií do kvalifikovaných ľudí a prelomového
výskumu.

Podpora konkurencieschopnosti priemyslu a inovačnej
výkonnosti EÚ, a to najmä podporou inovácií
vytvárajúcich trhy prostredníctvom Európskej rady pre
inováciu a Európskeho inovačného a technologického
inštitútu.

Napĺňanie strategických priorít EÚ, ako je napríklad
Parížska dohoda o zmene klímy, a riešenie globálnych
výziev, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho každodenného
života.
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