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Európske výskumné infraštruktúry (vtom aj 
e-infraštruktúry) v  H2020  

krátky prehľad  

European research infrastructures (including e-
Infrastructures)

Slovakia eCORDA

Number of Projects 27 

EU Contribution to the Projects 312,898,446 euro 

Number of Participants 28 

EU Contribution to the Participants 3,981,157 euro 



European Research infrastructures (including e-Infrastructures) / ERI (1. Pillar“Excellent Science” of H2020)

Európske výskumné infraštruktúry v tom aj e-infraštruktúry / EVI (v danej oblasti výskumu) : 

 Sú integrovanou aktivitou paneurópskou  výskumnou inštitúciou garantujúcou excelentnosti výskumu a jeho 
trvalý rozvoj v danej oblasti; (alokácia: miestna /CERN ..., medzinárodná /ERI , teritoriálna /Stredomorie, ...)

 Disponujú zariadeniami, zdrojmi a službami  na vysokej úrovni (SoA);

 Poskytujú  otvorené výskumné príležitosti pre vedcov, ako v rámci  pilierov  I.-III (Excellent Science”, "Leadership 
in Enabling and Industrial Technologies" (LEIT), "Societal Challenges„) tak aj výskumníkom z daných výskumných 
oblastí ak EU tak aj s ostatných partnerských krajín;

 Sú právnym subjektom (napr. v súlade s prístupom ERIC / European Research Infrastructure Consortium);

 Poskytujú odpovedajúce výskumné  služby pre verejnú a hospodársku prax;

 Reprezentujú EU vedu a výskum  a dbajú o ich prestíž vo svete.

e-Infraštruktúry - zabezpečia, aby každý európsky výskumný pracovník bol „digitálny“, čím sa zvýši tvorivosť a 
efektívnosť výskumu a prekonajú rozdiely medzi rozvinutými a menej rozvinutými regiónmi.

Európska „cloud“ iniciatíva prispieva na ďalšiu integráciu a konsolidáciu platforiem elektronickej infraštruktúry a na 
prepojenie infraštruktúr ESFRI s EOSC/European Open Science Cloud s podporou vytvorenia európskej dátovej 
infraštruktúry (EDI).

Integrating Activities of ERI - Integrované aktivity EVI (s ohľadom na Európsku chartu prístupu k výskumným 

infraštruktúram) kombinujú  koordinovaným spôsobom tri :

(i) Network activities /  Sieťové aktivity na podporu účinnej spolupráce medzi výskumnými infraštruktúrami, 

vedeckými komunitami, priemyslom a inými zainteresovanými stranami, a tým prispievajú k rozvoju atraktívnosti 

európskeho výskumného priestoru;

(ii) Trans-national access or virtual access activities / Nadnárodné alebo virtuálne prístupové aktivity garantujúce pre 

vedecké komunity prístup k identifikovaným kľúčovým výskumným infraštruktúram;

(iii) Joint research activities / Spoločné výskumné činnosti zamerané na zlepšenie kvality a / alebo kvantity 

integrovaných služieb výskumu a vývoja poskytovaných danou EVI tak aby boli tieto  na svetovej úrovni (SoA);

Všetky tri kategórie aktivít sú povinné, pretože sa očakávajú ich synergické účinky k zabezpečeniu poslania EVI.



RESEARCH INFRASTRUCTURE
Work Programme 2018-2020: 6 calls, 22 topics - EUR 1,1 billion 

CALL  INFRADEV 

DEVELOPMENT AND LTS OF NEW

PAN-EUROPEAN RIS

CALL INFRAIA
INTEGRATING AND OPENING

RI OF EUROPEAN INTEREST

CALL INFRAEDI

EUROPEAN DATA INFRASTRUCTURE

S

CALL INFRASUPP
SUPPORT TO POLICY AND

INTERNATIONAL COOPERATION

DESIGN STUDIES

(2019)

PREPARATORY PHASE 

OFNEW  ESFRI 

PROJECTS (2019, 2020)

INDIVIDUAL SUPPORT TO  

ESFRI AND OTHER WORLD

CLASS RI (2018, 2019)

INTEGRATING ACTIVITIES FOR 

ADVANCED COMMUNITIES 

(2018, 2019)

SUPPORT TO A PAN-EUROPEAN 

HPC INFRASTRUCTURE & 

SERVICES – PRACE (2018)

SUPPORTING CENTRES OF 

EXCELLENCE ON HPC 

(2018)

SUPPORTING THE 

GOVERNANCE OF        

THE EDI (2018)

SUPPORT TO PUBLIC 

PROCUREMENT OF INNOVATIVE 

HPC SYSTEMS (2020)

STIMULATE THE 

INNOVATION POTENTIAL OF 

SMES (2019)

NETWORK OF RI INDUSTRIAL 

LIAISON AND CONTACT 

OFFICERS (2019)

STRENGTHENING THE HUMAN CAPITAL 

OF RESEARCH INFRASTRUCTURES &       

E-INFRASTRUCTURES (2020)

POLICY & INTERNATIONAL COOPERATION 

MEASURES FOR RESEARCH 

INFRASTRUCTURES  (2018, 2019)

INTEGRATING ACTIVITIES FOR 

STARTING COMMUNITIES

(2020)

CALL INFRAINNOV
ROLE OF RIS IN THE TRANSLATION

OF OS INTO OPEN INNOVATION

CALL INFRAEOSC
IMPLEMENTING THE EOSC

In a snapshot:

ACCESS TO 

COMMERCIAL 

SERVICES 

THROUGH THE 

EOSC HUB  (2018)

PROTOTYPING 

NEW 

SERVICES 

(2019) 

CONNECTING 

ESFRI RI 

THROUGH 

CLUSTER 

PROJECTS (2018)

EOSC 

GOVERNANCE 

(2018)

INTEGRATION OF 

PUBLIC EINFRA

SERVICES INTO THE  

EOSC CATALOGUE 

OF SERVICES (2020)

ENHANCING THE 

EOSC PORTAL & 

CONNECTING 

THEMATIC CLOUDS 

(2019, 2020)

PILOT FOR A NEW MODEL 

OF IA

(2020)

CO-INNOVATION PLATFORM 

FOR RI TECHNOLOGIES  

(2020)

INNOVATION PILOTS 

(2020)

+ Other Actions: 

GÉANT Partnership 

projects, Support to 

NCP 



Development strategies of the ERIs are professionally guaranteed through "roadmape-s" 

processed by ESFRI (the European Strategy Forum on Research Infrastructures).

(https://www.esfri.eu/esfri-roadmap ). 

 The  ERI Work Programme 2018-2020 – exploit the ESFRI  roadmap 2016;

 Currently, the „ESFRI roadmap 2018“ is  active from 30. October, 2018.

NOTE: ESFRI, is a strategic forum to develop the scientific integration of Europe and to strengthen 

its international outreach. The competitive and open access to high quality Research 

Infrastructures supports the excellence of the activities of European scientists, and attracts the best 

researchers from around the world. The mission of e-IRG (active partner of EFRI) is to support 

both coherent, innovative and strategic European e-Infrastructure policymaking and the 

development of convergent and sustainable e-Infrastructure services.

SK “Roadmap pre výskumné infraštruktúry (i.e EVI)“???

There is :

“Národný plán využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry
SK Roadmap 2016”

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 15. 12. 2016

However, this "roadmap" is not documented on the ESFRI site.

https://www.esfri.eu/esfri-roadmap


STATUS of WG and SWG  in ESFRI … (in the time of the “ESFRI roadmap 2018” 

preparation   and  some organisation changes after its launching):

Working Groups WGs  (5):         ( now AD HOC WGs)

Implementation, Innovation, Investment Strategies in e-Infrastructures, Long Term 

Sustainability, Neutron Landscape Group.

Strategic WGs : Energy, Health and Food, Environment, Social and Cultural 

Innovation, Physical Sciences and Engineering

+ new project ”StR ESFRI”

NOTE: The Slovak nomination for the working groups, is also available on the ESFRI 

website. The delegate and the contact person: from October 2015 is RNDr. Ľuboš

Halada, PhD.

PS:



Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 for 
European research infrastructures (including e-Infrastructures),                      

updated  for 2019 - 2020 will be approved on the 19. meeting of the ERI 
Program committee at 7. May. 2019. 

Hneď po schválení bude dostupný cez  stránku                                
http://h2020.cvtisr.sk/

NASLEDUJE                                                                                                                    
prezentácia  úspešnej účasti slovenskej inštitúcie – ÚEF SAV  Košice v EVI projekte z 
výzvy „INFRAIA“ 

???
a ......   

http://h2020.cvtisr.sk/
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Európska mikrokelvinová
platforma

Financované

Európskou komisiou

824109 - EMPPeter Skyba
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Základné informácie o EMP

EMP – Európska mikrokelvinová platforma

Akademické inštitúcie 

EMP 

Technologickí partneri

Priemyselní partneri
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Akademické inštitúcie EMP

Aalto University Heidelberg

University

Basel

University

Technical

University

Vienna

CNRS Genoble

Lancaster University

Slovak Academy 

of Sciences

Royal

Holloway
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Technologickí partneri

Physikalisch Technische

Bundesanstalt

Technical Research Centre of Finland

Chalmers Technical University
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Priemyselní partneri

Basel Precision Instruments GmbH

Bluefors Cryogenics Oy

Magnicon GmbH

Leiden Cryogenics

Oxford Instruments

Basel Precision Instruments

Cryoconcept
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Základné piliere EMP  

Spoločné
vedecko-výskumné

aktivity

Poskytovanie 
experimentálnych

zariadení externým
používateľom

Diseminácia výsledkov, 
konferencie, workshopy

a inovácie

Aktivity EMP

Komplexnosť projektu EMP
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Hlavné ciele projektu EMP  

• Poskytovanie prístupu k infraštruktúre tvorenej  EMP ako „Európskeho laboratória ultra 
nízkych teplôt bez bariér“ pre  externých používateľov.

• Štúdium kvantových materiálov a vývoj a nano-technológií (kľúčové aj pre nedávno 
spustenú iniciatívu Európskej komisie – Quantum Technology Flagship).

• Vývoj nových techniky a metódy meraní, rozšírenie realizácie experimentov do oblasti 
nano-kelvinových teplôt. 

• Rozšírenie integrácie a spolupráce medzi európskymi nízkoteplotnými laboratóriami.

• Organizovanie kryo-kurzov, škôl a seminárov - podpora študentov a vedeckých pracovníkov 
pracujúcich v oblasti fyziky veľmi nízkych teplôt v Európe.

• Spolupráca s technologickými a priemyselnými partneri - urýchlenie prenosu vedeckých     
poznatkov do priemyselných aplikácií a inovácií. 

• Informovanie laickej a odbornej verejnosti o dosiahnutých vedeckých výsledkoch a o 
pokroku v oblasti technických inovácií a aplikácií.
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EMP a Spoločnosť
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Postavenie a úloha CFNT v projekte EMP  

Centrum fyziky nízkych teplôt (CFNT): spoločné nízkoteplotné pracovisko ÚEF SAV a PF UPJŠ v Košiciach

CFNT – laboratórium extrémnych podmienok

• Teploty – rozsah 7 rádov:  10-5 K – 300 K

• Tlaky – rozsah  15 rádov: 10-6 Pa – 109 Pa

• Mag. pole – rozsah 13 rádov: 10-12 T - 12 T

• Dimenzia – rozsah 10 rádov: 10-10 m – 1 m
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Postavenie a úloha CFNT v projekte EMP  

CFNT  ako jedno z ôsmich kľúčových partnerov konzorcia EMP: 

 Poskytne svoju experimentálnu infraštruktúru pre realizáciu experimentov v
celkovej dobe 48 človeko-mesiacov počas štyroch rokov projektu pre užívateľov v
rámci Európy aj mimo nej.

 Rieši spoločné vedecko-výskumné úlohy projektu EMP v oblasti kvantových nano-
technológií, submilikelvinovej termometrie a metrológie, vývoji detektorov a senzorov,
návrhu a realizácie tzv. studenej elektroniky, atď., pričom CFNT priamo koordinuje
riešenie niektorých úloh.

 V oblasti diseminácie usporiadame workshop CryoCourse 2019 (50 účastníkov),
konferenciu EMP 2021 (60 účastníkov), pracovné semináre, popularizačne prednášky,
tlačové konferencie, atď. Spolu s EMP partnermi vypracujeme – Roadmap - víziu vývoja
v oblasti fyziky nízkych teplôt a „Cryo-tools handbook“ on-line prístupný zdroj know-
how informácii z oblasti fyziky a techniky nízkych teplôt.

Finančný rozpočet EMP – 10 mil. Euro, CFNT – 1 mil. Euro  
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Význam projektu EMP pre slovenskú vedu   

• Účasť Centra fyziky nízkych teplôt v projekte a konzorciu EMP jednoznačne 
potvrdzuje jeho európsku vedecko-technickú úroveň. 

• Vzhľadom na fakt, že Európa má svetovú dominanciu v tejto oblasti vedy, CFNT
sa takto radí aj medzi laboratória so svetovým významom.   

• Významné postavenie CFNT je výsledkom dlhodobej a cieľavedomej práce 
všetkých jeho vedeckých a technických pracovníkov. V roku 2019 práve uplynie 
jubilejných 50 rokov od skvapalnenia prvého hélia a tým aj od založenia košického 
laboratória fyziky nízkych teplôt. 

• Previazanosť EMP so Slovenskou národnou výskumnou platformou pre 
kvantové technológie (koordinuje FÚ SAV v Bratislave, http://www.qute.sk/ )  –
jedinečná príležitosť pre dynamický rozvoj tejto strategickej vednej oblasti na 
Slovensku (finančný stimul poskytnutý vládou SR?).   
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Európska mikrokelvinová platforma

Ďakujeme za Vašu pozornosť  ... a ... ???

Photo: Sulovsky.


