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ŠTRUKTÚRA H2020



Personalizovaná medicína

Široké témy

Menej predpísaných textov

Dvojročný pracovný program

Silný fokus na užívateľov  

Klinické triály

SC 1 - ZDRAVIE, DEMOGRAFICKÉ ZMENY A KVALITA ŽIVOTA



HORIZON 2020: OD PROGRAMU…..PO PROJEKT!

Špecifický H2020 program

Strategický program|Fokusové oblasti

Pracovné programy 2018/19

Výzvy 2018/19

Témy

platný 7 rokov

každý 2 rok

každé 2 roky aktualizácia

každý rok, fixné deadliny

jedno alebo dvojkolové výzvy

Projektová  
idea Podanie 

projektu



UŽIVATEĽSKÝ PORTÁL: “ONE-STOP SHOP”
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html



UŽIVATEĽSKÝ PORTÁL: “ONE-STOP SHOP”
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home



HĽADANIE TÉM NA PORTÁLI

Nájdenie relevantnej témy s 
použitím kľúčových slov

…alebo hľadaním priamo podľa jednotlivých schém



PRÍKLAD TÉMY (uzavretá výzva)

PERSONALISING HEALTH AND CARE (PHC)

PHC 3 - 2015: Understanding common mechanisms of diseases and their relevance in co-  
morbidities
Specific challenge: The development of new treatments will rely heavily on an improved  understanding of 
the pathophysiology of diseases. There is therefore a need to address the current  knowledge gaps in 
disease aetiology in order to support innovation in the development of evidence-  based treatments. In this 
context, a better understanding of the mechanisms that are common to  several diseases, in particular of 
those leading to co-morbidities, constitutes an important challenge.
Scope: Proposals should focus on the integration of pre-clinical and clinical studies for the  identification of 
mechanisms common to several diseases. Proposals should assess and validate the  relevance of these 
common mechanisms and of their biomarkers (where relevant) on the  development of disease-specific 
pathophysiology, as well as their role in the development of co-  morbidities in both males and females.
The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 4 and 
6 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not 
preclude submission and selection of proposals requesting other amounts. 
Expected impact: This will provide:
•  A better understanding of disease pathways and / or mechanisms common to a number of diseases
•  New directions for clinical research for better disease prevention, health promotion, therapy 
   development, and the management of co-morbidities
 Type of action: Research and Innovation actions



PROJEKTOVÝ CYKLUS

Rokovania  
a « Grantová 

zmluva »

Výzva 
Idea projektu

Príprava projektu/  
Písanie návrhu

  Zaslanie/  
Evaluácia

Implementácia/ 
Manažovanie 

projektu

Začiatok 
projektu

Diseminácia/  
Využitie 

výsledkov po 
ukončení 
projektu 

Ukončenie 
projektu

Písanie správ /  
Kontrola

Čas do poskytnutia grantu: max. 5 + 3 mes.

Implementácia a monitoring projektu

Príprava projektu



HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Excellence Dopad
Quality and efficiency  

of the     
implementation

Detailné aspekty hodnotenia závisia od typu akcie

5 5 5

Excelentnosť Implementácia



KTO JE HODNOTITEĽOM?: “ONE-STOP SHOP”
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/myarea/expertarea



HODNOTIACI PROCES

• Pred hodnotením:  register expertov v databáze, EK vyberie 
expertov/evaluačný tím, experti prejdú krátkym školením EK 
ohľadom tém a hodnotiaceho procesu

• Fáza 1 — Individuálne hodnotenie „na diaľku“

• Fáza 2 — Konsenzusová skupina                     
+

• Fáza 3 — Hodnotenie panelom                     + +



NÁVRH PROJEKTU: H2020

§ Návrh projektu pozostáva minimálne z 2 častí – viac projekty „Zdravie“

§ “Časť A”: administratívne informácie – iba online formuláre!

        ...vrátane abstraktu!

§ “Časť B”: technické informácie – nahranie pdf v predpripravenej štruktúre

§ Formuláre/Template pre nevyhnutné informácie pre návrhy projektov 
vrátane klinických triálov / štúdií / skúmaní

§ Doplnkové podporné dokumenty / Etické aspekty



NÁVRH PROJEKTU: H2020

“Časť A“ “Časť B“



ŠTRUKTÚRA PROJEKTU – ČASŤ „B“
Research and Innovation Action



1. EXCELLENCE | EXCELENTNOSŤ

“Váš projektový návrh musí presne zodpovedať témam 
pracovného programu konkrétnej výzvy“

1. Ciele
2. Prepojenie s pracovným programom
3. Koncept a metodológia
4. Ambície



1.1 CIELE

§ Správna otázka:
– Čo plánujem dosiahnuť?

§ Nesprávna otázka:
– Čo plánujem urobiť?

Ciele ≠ aktivity!



1.1 CIELE



1.1 CIELE

Specific
-Špecifické

Measureable
-Merateľné

 Acceptable
-Akceptovateľné

 Realistic
-Realistické

 Timely
-Aktuálne



1.1 CIELE

Obesity causes death in millions of Europeans. The  objective 
of this research project is to study the role  of nutritional 
signals causing bad food habits as a  starting point for a 
possible new therapy.

The objective is to develop a new therapy for  obesity based 
on bioactive compounds.



1.1 CIELE

TEXT: Krátky, konzistentný, má mať váhu!

§  Všeobecný  cieľ
§  Špecifické ciele - odrážky
§  Krátky úvodný odsek odpovedajúci na 5 KĽÚČOVÝCH OTÁZOK

– Prečo? Aký problém a prečo sa ho pokúšate riešiť?

– Je to Európska priorita alebo je možné ho riešiť na národnej úrovni?
– Existujú už nejaké riešenia?
– Prečo teraz? Čo sa stane, ak sa problém nebude riešiť teraz?
– Prečo vy? Vy ste tie najlepšie osoby riešiť problém?

Ciele majú byť dosiahnuteľné a napísané „reader friendly“ štýlom.



1.2 PREPOJENIE S PRACOVNÝM PROGRAMOM

Špecifikujte tému pracovného programu, ku ktorému sa váš návrh 
vzťahuje, vysvetlite ako váš návrh rieši problém v kontexte 
pracovného programu.

The scope of call PHC-11 is: Our project (Acronym) will
provide

„……“ ….
„.…..“ ….

Odporúčanie: Urobte prehľadovú tabuľku  všetkých relevantných 
tém/zameraní výzvy a ako ich v projekte plánujete riešiť.



1.3 KONCEPT A METODOLÓGIA

§ Správna otázka:
– Ako dosiahnem svoje ciele?

§ Nesprávna otázka:
– Čo konkrétne plánujem urobiť a kedy?



1.3 KONCEPT A METODOLÓGIA - TIPY

§ Popíšte celkový koncept: hlavné myšlienky, modely. 
Identifikujte inter-disciplinárne vzťahy

§ Koncept by mal byť založený na určitom modeli /  hypotéze / 
predpoklade,  ktorý by mal byť rozpracovaný… (v ideálnom 
prípade hypotézy by mali byť postavené na zisteniach členov 
konzorcia!)

§ … fakty/ čísla o aktuálnej situácii v oblasti záujmu

§ Táto časť je stále pomerne všeobecná,  nie je potrebné príliš 
veľa metodologických detailov (odpovedí na otázku „ako“)

Ukážte, že svoj výskum budujete na existujúcich poznatkoch. 
Rovnováha medzi inováciami / vs dobrým základom (!) 



1.3 KONCEPT A METODOLÓGIA

POPÍŠTE

§ národné alebo medzinárodné inovatívne aktivity 

§ metodológiu projektu vo všeobecnosti 

§ interdisiplinarita

§ silné stránky konzorcia

§ rodové otázky (nie koľko mužov a žien bude pracovať na 
projekte, ale rozdiely vo výskume z pohľadu rodu/pohlavia)

https://goo.gl/ZnxkN6



1.4 AMBÍCIE 

Zdôraznite AMBICIÓZNOSŤ projektu (!)  
Rovnováha medzi ambicióznosťou /  vs nereálnosťou (!) 

§ Popíšte ako váš projekt posunie dopredu vývoj v oblasti 
záujmu a prečo je ambiciózny

§ Popíšte inovatívny potenciál (napr. prelomové ciele, nové 
koncepty a prístupy, nové produkty, služby, organizačné 
alebo obchodné modely)

§ Zmieňte sa o prebiehajúcich jednaniach o patentoch



PRÍKLADY HODNOTENIA EVALUÁTORMI

§ “The objectives are very clearly and coherently described and 
pertinent to the call.”

§ “The objectives are well stated and the proposal gives an excellent 
overview of the state-of-the-art and expected progress beyond.”

§ “The proposed methodology is coherent and includes  indicators for 
success in order to reach the objectives.”



PRÍKLADY HODNOTENIA EVALUÁTORMI

§ “The proposal fails to convince that any new insight can be achieved, and 
that real new innovation for this process can be  developed.”

§ “The proposal work is not ambitious and has limited innovation potential, 
which is not to be considered to be beyond state of  the art.”

§ “The concept is not sound, since it is not sufficiently based on evidences.”

§ “The research program is ambitious and well-presented, but the main 
concept is highly speculative.”

Veľmi často: kritika špecifických vedeckých, technologických a 
metodologických detailov, vrátane dizajnov RCT.



2. IMPACT | DOPAD -VPLYV - DOSAH

1. Očakávané dopady projektu
2. Opatrenia na maximalizáciu dopadu / vplyvu / dosahu

a) Diseminácia a využitie výsledkov
b) Komunikačné aktivity  



2.1 OČAKÁVANÉ DOPADY PROJEKTU

POPÍŠTE
§ Ako projekt prispeje k zlepšeniu inovačnej kapacity a integrácii 

nových poznatkov.
§ Ako projekt prispeje k podpore konkurencie schopnosti Európy 

(pridaná hodnota v rámci EU: výskum, inovácie, zdravie, biotech; 
H2020 stratégia).

§ Kto bude benefitovať  z výsledkov projektu?
§ Akékoľvek iné environmentálne a spoločensky dôležité dopady.

Existujú nejaké bariéry prečo váš projekt nemôže dosiahnuť očakávaný dopad 
/ vplyv ?  



2.1 OČAKÁVANÉ DOPADY PROJEKTU

Míľniky

Ciele & 
všeobecný 

prístup
Špecifické 

ciele
Pracovné balíky

/ Úlohy
Výsledky 
projektu

Dopad

Uvažujte o koherentnosti v rámci projektového návrhu 



2.2 OPATRENIA NA MAXIMALIZÁCIU DOPADU 
a) Diseminácia a využitie výsledkov
b) Komunikačné aktivity  

§ Popíšte realistický spôsob doručenia inovácií odberateľom / trhu; 
počas riešenia a po ukončení projektu

§ Diseminačné a odberateľské aktivity by mali zahŕňať široké 
spektrum oblastí/užívateľov/odberateľov: výskum, obchod, 
investície, sociálna oblasť, životné prostredie, tvorba politík, 
stanovenie štandardov, rozvoj zručností, vzdelanie a tréning. 

 NEZABUDNITE

Biznis plán, Plán ochrany a využitia dát, 
Plán ochrany intelektuálneho vlastníctva (IPR)



2.2 OPATRENIA NA MAXIMALIZÁCIU DOPADU 

Kto je cieľovou skupinou?

Výskumníci | Akademická komunita
Zdravotné poisťovne
Zdravotné | Sociálne zariadenia
Investori
Pacienti | Pacientske organizácie
Odberatelia | Koncoví užívatelia
Tlač | Médiá
Školy | Verejnosť
Tvorcovia politík

Inovatívne a efektívne spôsoby 

diseminácie výsledkov projektu:

Vedecké články (Open Access), Konferencie, 

Workshopy, Letné školy, Webináre

Web-stránka, Letáky, Blogy, 

Twitter/Facebook, Televízia, Rádio, 

Printové médiá, Hackatony, 

Popularizačné aktivity pre verejnosť, 

White/Green paper, Vyhlásenia, Kampane



PRÍKLADY HODNOTENIA EVALUÁTORMI



3. IMPLEMENTATION | IMPLEMENTÁCIA

1. Pracovný plán - Pracovné balíky, Výstupy (tabuľky)
2. Manažment, Míľniky, Postupy
3. Konzorcium ako celok
4. Plánované zdroje t)



3.1 PRACOVNÝ PLÁN - PRACOVNÉ BALÍKY, VÝSTUPY

1. t)Očakávania EK
§ Krátka prezentácie celkovej štruktúry pracovného plánu
§ Časovanie rôznych pracovných balíkov a ich komponentov

(Gantt Chart)
§ Detailný popis prác

– Popis každého pracovného balíka  (tabuľka 3.1a)
– Zoznam pracovných balíkov (tabuľka 3.1b)
– Zoznam hlavných výstupov (tabuľka 3.1c)

§ Grafické znázornenie jednotlivých komponentov a ich prepojení  
(Pert Chart)



3.1 PRACOVNÝ PLÁN - PRACOVNÉ BALÍKY, VÝSTUPY

1. t)



3.1 PRACOVNÝ PLÁN - PRACOVNÉ BALÍKY, VÝSTUPY

1. t)



3.1 PRACOVNÝ PLÁN - PRACOVNÉ BALÍKY, VÝSTUPY

1. t)



3.2 MANAŽMENT, MÍĽNIKY, POSTUPY

1. t)



3.2 MANAŽMENT, MÍĽNIKY, POSTUPY

1. t)Očakávania EK
§ Popíšte akékoľvek kritické riziká, týkajúce sa implementácie 

projektu, za ktorých ciele nemôžu byť dosiahnuté. 
§ Popíšte opatrenia na elimináciu rizík (tabuľka 3.2b)



3.3 KONZORCIUM AKO CELOK

1. t)POPÍŠTE
§ Ako konzorcium ako celok dosiahne ciele projektu.
§ Ako partneri spolu majú nevyhnutnú expertízu.
§ Špeciálne zručnosti partnerov, relevantné pre projekt.
§ Ako sa partneri navzájom dopĺňajú?
§ Ukážte, že každý z partnerov má platné miesto (rolu) v projekte 

a disponuje adekvátnymi zdrojmi.
§ Zapojenie SME/priemyselných partnerov: úlohy, rozpočet.
§ Ako bude zabezpečené (komerčné) využitie výsledkov?
§ Prečo partneri z iných priemyslu alebo mimovládnych organizácií, 

medzinárodných organizácií musia byť zapojení.
§ Ako je zabezpečená rovnováha v konzorciu (vrátane rodovej rovnováhy).



PRÍKLADY HODNOTENIA EVALUÁTORMI

§ “There are only weak links between the objectives and the workplan. 
In some cases it does not become clear how the objectives will be 
addressed in each of the  work packages.”

§ “WPs are structured more as a single partners effort rather than a 
consortium effort.”

§ “The budget is disproportionately distributed among  partners.”



PRÍKLADY HODNOTENIA EVALUÁTORMI

§ “Aspects of decision-making processes and conflict resolution  
mechanisms are not clear.”

§ “The structure would be strengthened by an external independent 
input (external advisory board) for the  decisions.”

§ “A risk management section has been included into the proposal; 
however, it appears to have limited detail to  address the potential 
problems that could occur.”

§ “The IPR management could have been described in more detail.”



PRÍKLADY HODNOTENIA EVALUÁTORMI

§ “The roles of partners 6 and 8 appear overlapping.”

§ “More representatives from industry, regulatory authorities and patent 
groups would be desirable.”

§ “There is no partner with strong competence in XXX.”

§ “The coordinator seems to play a predominant role and the  scientific 
integration of other partners in the proposal is not  sufficiently 
demonstrated.”

§ “The gender aspect should have been better addressed.”

§ “The consortium as a whole is composed of a wide set of suitable  
partners. However, some topic related expertise - as an example science 
of physical activity - is not fully evident from the proposal.”



SOURCES| ZDROJE 

§ This presentation was prepared using educational material of 
FitForHealth2.0 and European Commission.

§ Táto prezentácia bola pripravená s použitím vzdelávacích materiálov 
FitForHealth2.0 a Európskej komisie.

Excellence, Implementation:

§ Christiane Kummer | FZ-Juelich

Impact:

§   Ines Haberl | Austrian Research Promotion Agency

www.fitforhealth.eu http://ec.europa.eu



Ďakujem Vám za pozornosť.

iveta.nagyova@upjs.sk
sbm.upjs.sk |mc3.upjs.sk


