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Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti 

CIEĽ: plné využívanie potenciálu európskych talentov a 
zabezpečenie maximalizácie a širokého rozšírenia 
prínosov hospodárstva založeného na inovácii v celej 
Únii v súlade so zásadou excelentnosti. 

 

 Aby mohla Európa pokročiť smerom k udržateľnej, 
inkluzívnej a inteligentnej spoločnosti, musí čo 
najlepšie využívať inteligenciu, ktorú má v Únii k 
dispozícii a začať využívať potenciál výskumu a 
inovácií. 



Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti 

 

• Celkový rozpočet v programe Horizont 2020 je 816 mil. 
Eur  

 
• Koordinátormi týchto projektov môžu byť len výskumné 

inštitúcie umiestnené v nových členských krajinách 
(EÚ13), Luxembursku , Portugalsku  

 
• Všetky projekty podávané v tejto oblasti musia byť v 

súlade s národnou/regionálnou stratégiou inteligentnej 
špecializácie (RIS3).  
 
 



Návrh projektu (1) 

Predpríprava: 
 

1. krok: POZORNE si prečítať text témy 
 
2. krok: Patrí Váš projektový zámer do rozsahu 

výzvy? Je na požadovanej technickej úrovni 
(TRL)? 

 
3. krok: prečítať si všetky relevantné 

dokumenty 



Návrh projektu (2) 

• Vzor projektového návrhu  - 2 časti: 

– Administrative form (Part A):  

• General Informations,  

• Participant&Contacts,  

• Budget! 

• Ethics, Call-specific questions 

– Research proposal (Part B): 

• Excellence 

• Impact 

• Implementation 

• Members of consortium, Ethics and Security,  

• Vypĺňať ho budete online v Participant Portal! 

 

 
 

 

Hodnotiace 
kritériá 

Participant Portal → Vzor 
pre RIA/IA 

Vzor pre CSA 
Vzor pre SME Instrument 

Phase 1 a 2, ...  
Stage 1 a 2 - vyznačené 



 

Návrh projektu (3) 
 
 

 

WORK PROGRAMME/Topic text 
 Specific challenge Scope Expected impact 

Excellence Impact 



• Stiahnete šablónu 

• Nahráva sa v PDF formáte (Adobe Acrobat 5 a vyššie) 
– Technical Annex Section 1-3 (stranovo obmedzená) 

– Technical Annex Section 4-5 

– Optional Annex 3 

• Nahrávanie trvá cca 45 min 

• koordinátor 

 

Víťazný návrh  relevantný, ambiciózny (vo svojich 
cieľoch), realistický (vo svojich postupoch), stručný 

 

Research proposal (Part B) 

• Stiahnete šablónu 
• Nahráva sa v PDF formáte (Adobe Acrobat 5 a vyššie) 

– Technical Annex Section 1-3 (stranovo obmedzená) 
– Technical Annex Section 4-5 
– Optional Annex 3 

• Nahrávanie trvá cca 45 min 
• koordinátor 

 
 

Víťazný návrh  relevantný, ambiciózny (vo svojich 
cieľoch), realistický (vo svojich postupoch), stručný 
 

A4 
Max 50 strán 
Min font 11 

Okraje 15mm 



1. Excellence 

• Ciele by mali byť jasné, merateľné, realistické a 
dosiahnuteľné 

• Ciele by mali byť v súlade s očakávaným využitím 
projektu 

 

1.1 Objectives -  vhodne definované ciele 
1.2 Relation to WP – specific challenge a scope 
1.3 Concept and approach -    základná koncepcia 
projektu, modely, predpoklady, základné  
metodológia 



2. Impact 

Buďte konkrétny, poskytujte len informácie, ktoré sa 
vzťahujú k návrhu a jeho cieľom 

Všade tam, kde je to možné, použite kvantifikovateľné 
ukazovatele a ciele 

Plán pre šírenie výsledkov musí byť prispôsobený 
konkrétnym technickým, trhovým a organizačným 
problémom, ktoré treba riešiť 

 
2.1 Expected impact – vzťah k  textu WP 
2.2 Measures to maximise  impact    
a) dissemination and exploitation  of results 
b) Communication activities  



4. Members of consortium 5. Ethics & Security 

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

 

5.1. Ethics 
5. 2. Security 
 

 



Ďakujem za pozornosť.  

paulina.bohmerova@cvtisr.sk 


