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Účasť Slovenska v programe Horizont 2020







European Innovation Council (EIC) pilot
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm



Pathfinder/Accelerator:
- Spoločnosť /Ústav- individuálny žiadateľ: jeden z mála 

nástrojov, kde nie je potrebné skladať konzorcium
- Prístup zdola – nahor: umožňuje žiadať 

podnikateľom/výskumníkom z akéhokoľvek sektora s 
akoukoľvek prelomovou myšlienkou

- Prispôsobený formulár žiadosti (Accelerator): štruktúrou aj 
obsahom s cieľom zjednodušiť jej podanie, štruktúrou aj 
jazykom blízka podnikateľskému zmýšľaniu

- Hodnotitelia – investori (Accelerator): väčšie množstvo 
hodnotiteľov s profilom investora

- Osobné rozhovory  (Accelerator)s vybratými uchádzačmi 
(F2): pred panelom expertov („investorov“), zaručí výber 
len tých najlepších a najperspektívnejších návrhov



Synergie medzi H2020/HE a ESIF
• Spolupráca medzi GR Výskum a inovácie, GR pre 

Regionálnu politiku a GR pre hospodársku súťaž
• Štátna pomoc predstavuje jednu z najdôležitejších 

politík EÚ prijímanej vo forme nariadenia Komisie o 
vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s 
vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy,

• Skrátený legislatívny proces, do konzultácií sa môžu 
zapojiť občania, akékoľvek právnické osoby a orgány 
verejnej správy

• Zatiaľ s termínom do 27.9.2019 vo forme nariadenia 
Komisie (GBER Regulation)

• Konečné zmeny a doplnenia do 01.01.2021 (spustenie 
programu Horizont Európa)



Posledné zmeny – EIC, MSCA a ERC
• Finančné a investičné operácie podporované z fondu 

InvestEU;
• Projekty VVaI, ktoré dostali Pečať excelentnosti v rámci 

programu Horizont 2020 alebo Horizon Europe, ako aj 
spolufinancované projekty, ktoré boli nezávisle 
vyhodnotené a vybrané na základe nadnárodných 
výziev v rámci programu Horizon Europe, a to aj v 
rámci tímových akcií nezávisle vyhodnotených a 
vybraných na základe nadnárodných výziev v rámci 
programu Horizont 2020 alebo Horizon Europe. 
program;

• Projekty Európskej územnej spolupráce (ETC, tiež 
nazývané Interreg).



Seal of Excellence vs. 
Štrukturálne fondy

• Pre projekty, ktoré splnili kvalitatívne kritériá, ale nedostali financovanie

Zmena štátnej pomoci  -
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber/index_en.
html

- Finančné a investičné operácie podporované z fondu InvestEU;
- Európske projekty územnej spolupráce (ETC, tiež nazývané  INTERREG) 

;
- štátna pomoc pre MSP na projekty výskumu a vývoja, ktoré získali v 

rámci programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa
známku excelentnosti za kvalitu ;

- Projekty MCSA a ERC granty ;
- projekty Teaming v rámci investícií do infraštruktúry  a hmotného a 

nehmotného majetku; 
- ostáva výnimka zo schém vo výške 50.000,- EUR.



Príprava rozpočtu v zmysle nových 
ESIF pravidiel

• Maximálnou intenzitou pomoci je miera 
financovania stanovená v rámci nástroja pre MSP 
programu Horizont 2020 alebo v rámci programu 
Horizont Európa a nesmie presiahnuť 100 %, 
pokiaľ ide o základný výskum či priemyselný 
výskum, a 70 %, pokiaľ ide o experimentálny 
vývoj alebo štúdie uskutočniteľnosti.

• Pomoc na akcie Marie Curie-Skłodowskej a akcie 
v rámci výziev ERC na dôkaz koncepcie, ktoré 
získali v rámci programu Horizont 2020 alebo 
programu Horizont Európa známku excelentnosti
za kvalitu, je zlučiteľná s vnútorným trhom ....



Príprava rozpočtu

• Kategórie, maximálne sumy a metódy výpočtu
oprávnených nákladov sú tie, ktoré sú
vymedzené v rámci programu Horizont
Európa. Okrem toho sú v prípade akcií na
vytváranie tímov oprávnené aj investičné
náklady na hmotný a nehmotný majetok
súvisiaci s projektom (článok 25b ods. 3
nariadenia Komisie – GBER Regulation)



Užitočné odkazy

• Funding & Tender Opportunities (bývalý Participant Portal) –
komplet dokumentácia k H2020, výzvy, návrhy projektových 
žiadostí...

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

Verejné konzultácie k systému štátnej 
pomoci 
https://ec.europa.eu/competition/consu
ltations/2019_gber/index_en.html

• Podpora v SR:
http://h2020.cvtisr.sk/

• Pre žiadateľov spustená schéma mentoringu H2020 žiadostí, kontakt: 
príslušné NCP



Centrum transferu technológií pri CVTI SR

BEZPLATNÉ SLUŽBY pre podnikateľov, záujemcov o podnikanie, študentov a tiež širokú
verejnosť:
• konzultácie a poradenstvo vo vybraných oblastiach (ochrana inovácií;

komercializácia inovácií – licencovanie, predaj, atď.)
• rešeršné služby – zisťovanie novosti inovácií a aktivít konkurencie (rešerš na stav

techniky; rešerš na dizajny a ochranné známky; ďalšie typy rešerší – aktivity
konkurencie, právny stav, atď.) → patlib.cvtisr.sk

• konzultačné a poradenské služby k rešeršiam
• databáza technológií pre podnikanie
• vyhľadávanie partnerov pre výskum a vývoj
• informačné a vzdelávacie podujatia Centrum transferu technológií pri CVTI 

SR
Lamačská cesta 8/A, 841 01 Bratislava
+421 2 69253 109; ctt@cvtisr.sk



Investícia do Vašej budúcnosti

Ďakujem vám za pozornosť!

JUDr. Viera Petrášová
National Contact Point
viera.petrasova@cvtisr.sk
+421 915 536 941


