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Horizon Europe

na posilnenie vedeckej a technologickej základne EÚ a Európskeho výskumného 
priestoru (ERA)

na podporu inovačnej kapacity, konkurencieschopnosti a zamestnanosti v Európe

na plnenie priorít občanov a zachovanie nášho sociálno-ekonomického modelu a 
hodnôt programu Horizon Europe

Komisia navrhuje pre program Horizon Europe vyčleniť rozpočet vo výške 100 miliárd 
EUR*. 

Ambiciózny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie (2021 –2027):
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2. pilier –
Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu

 Posilnenie kľúčových technológií a riešení na podporu politík EÚ a cieľov udržateľného 
rozvoja 

Návrh rozpočtu Európskej Komisie pre 2. pilier: 52,7 mld. EUR
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Hlavné novinky programu Horizon Europe

Výskumno-inovačné misie Reforma systému európskych partnerstiev 
v oblasti výskumu a inovácií
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Čo sú to partnerstvá ?
 Výskumno-inovačné partnerstvá boli zavedené do európskeho výskumného ekosystému

s cieľom rozvinúť Európsky výskumný priestor (ERA)

 Navrhnuté tak, aby:

1. znižovali fragmentáciu výskumno-inovačného ekosystému v Európe,

2. pomáhali vyhnúť sa duplikácii úsilia a

3. posilnili konkurencieschopnosť hospodárstva štátov EÚ.

 V priebehu rokov došlo k výraznému rozšíreniu nástrojov a iniciatív smerujúcich ku
koordinácii, spolupráci a harmonizácii národných programov a stratégií, a to z hľadiska
ich samotného počtu a vývoja rôznych typov vnútorného fungovania.
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Prerozdelenie na tri skupiny
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Racionalizácia systému partnerstiev

 znamená zavedenie nového prístupu k európskym partnerstvám 

 adoptovaním zjednocujúceho politického prístupu sa systém racionalizuje, zjednoduší sa 
jeho pochopenie a nanovo sa definujú pravidlá fungovania

 uskutoční prerozdelenie iniciatív a sietí na 3 skupiny s ucelenými pravidlami fungovania

 Reforma systému partnerstiev prebieha prostredníctvom 3 hlavných procesov: 

1. zjednodušenie a racionalizácia štruktúry systému partnerstiev; 

2. vytvorenie súdržného životného cyklu partnerstiev; 

3. prehĺbenie strategickej orientácie partnerstiev.

 Najdôležitejším faktorom je zníženie počtu partnerstiev a vylepšenie transparentnosti
vnútorných procesov.
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Tri skupiny partnerstiev

• V novom systéme je navrhnuté rozdelenie partnerstiev do 3 kategórií, podľa ktorých sa 
bude rozlišovať ich vnútorné fungovanie: 

1. Spoločne programované (Co-programmed European Partnerships)

2. Spoločne financované (Co-funded European Partnerships)

3. Inštitucionalizované (Institutionalised European Partnerships)
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Inštitucionalizované partnerstvá
(Institutionalised partnerships)

• výskumné a inovačné programy uskutočňované spoločne niekoľkými členskými štátmi
• potrebná dlhodobá vízia a vysoká miera integrácie 
• založené na základe legislatívneho aktu

Patria sem:
• partnerstvá podľa článku 185 ZFEÚ 
• partnerstvá podľa článku 187 ZFEÚ (známe ako Spoločné podniky, JU)
• znalostné a inovačné spoločenstvá Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT 

KICs) 

• V súčasnosti prebieha ex-ante hodnotenie dopadu inštitucionalizovaných partnerstiev 
podľa čl. 185/187.

• V prvom štvrťroku 2021 sa očakáva schválenie legislatívy (Radou EÚ a EP) pre ustanovenie 
partnerstiev podľa čl. 185/187.
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Príspevok EÚ pre chod partnerstiev

Až (maximálne) 50% rozpočtu alokovaného na 2. pilier môže byť 
alokovaných na aktivity európskych partnerstiev. 
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Partnerstvo BBI JU v súčasnosti

Verejno-súkromné 
partnerstvá

• Public-Private Partnerships (PPPs)

• EÚ + združenie súkromných partnerov

Spoločné 
technologické 

iniciatívy 
(Spoločné podniky)

• Joint Technogy Initiatives - Joint
Undertakings (JU)

• Fungujúce na základe čl. 187 ZFEÚ

BBI JU • 2014-2024
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Článok 187 Zmluvy o fungovaní EÚ

„Únia môže zakladať spoločné podniky alebo iné štruktúry potrebné pre účinné vykonanie 
programov Únie v oblasti výskumných a pilotných programov a programov technologického 

rozvoja.“

Iniciatívy podľa článku 187 (Spoločné podniky):
• sú dlhodobým spojením súkromného a verejného sektora; 
• podporujú kooperatívny výskum v celej Európe v oblastiach kľúčového významu pre 

priemyselný výskum, kde sú jasne stanovené spoločné technologické a ekonomické ciele;
• organizujú svoj vlastný výskumný a inovačný program a prideľujú finančné prostriedky na 

projekty na základe otvorených výziev;
• ich cieľom je zvýšiť európske investície poskytnutím jasného rámca pre investície do 

výskumu, ktoré povzbudí priemysel aj členské štáty, aby zvýšili svoje výdavky,
• sú štruktúrami založenými na základe rozhodnutia Rady EÚ.
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Spoločné podniky v súčasnosti

Innovative Medicines
2 (IMI2)

Fuel Cells and 
Hydrogen 2 (FCH2)

Shift2Rail

Clean Sky 2 (CS2)
Bio-based Industries

(BBI)

Electronic 
Components and 

Systems for European 
Leadership (ECSEL)

Single European Sky 
ATM Research 
(SESAR) 2020
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Prechod na nové partnerstvo v kontexte 
reformy systému európskych partnerstiev

Bio-Based Industries
Joint Undertaking

Circular Bio-
Based Europe

2014 2021* 2024
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Circular Bio-Based Europe – kľúčové aspekty
• bude patriť pod skupinu inštitucionalizovaných európskych partnerstiev

• je jedným zo 49 kandidátov na budúce európske partnerstvá

• jeho prípravu zabezpečuje konzorcium BIC v spolupráci s Európskou komisiou

• jeho spustenie podlieha pozitívnemu hodnoteniu v dopadovej štúdii (Impact Asessment)

• bude sa naďalej riadiť článkom 187 ZFEÚ, preto je pre jeho spustenie potrebné rozhodnutie Rady EÚ 

• jeho očakávané spustenie je v roku 2021

• očakávanými partnermi sú priemyselné podniky vrátane primárnych producentov biomasy, 
regionálne/lokálne autority a akademický sektor

• zodpovedným Generálnym riaditeľstvom bude GR pre výskum a inovácie (DG RTD) Európskej komisie

• bude prispievať k napĺňaniu cieľov Európskej zelenej dohody (EU Green Deal) a programu Horizon
Europe

• v neposlednom rade pomôže realizovať ciele udržateľného rozvoja OSN (SGDs)
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Príprava nástupníckeho partnerstva Circular
Bio-Based Europe

BIC

Konzorcium odvetí 
biopriemyslu (BIC) 

+ Európska komisia 

SIRA 
2030

SIRA 2030: Strategický 
inovačný a výskumný 

program ako základ pre 
nové verejno-súkromné 

partnerstvo
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Strategický inovačný a výskumný program 
SIRA 2030 

• Je stratégiou smerom k naplneniu vízie „Cirkulárna biospoločnosť do roku 2050“- (The 
circular bio-society in 2050) s míľnikmi do roku 2030 

• Stanovuje hlavné technologické a inovačné výzvy očakávané kontexte vytvorenia trvalo 
udržateľného a konkurencieschopného biopriemyslu v Európe

• Konkrétne ide o:

1. Vytvorenie nových obchodných modelov, ktoré zahŕňajú integráciu strategických 
partnerov, teda primárnych a trhových sektorov;

2. Urýchlenie komercializácie udržateľných riešení v oblasti obehového biohospodárstva;

3. Zavedenie uhlíkovo neutrálnych aktivít za účelom zmiernenia klimatických zmien;

4. Vytvorenie nových nákupných a spotrebných modelov pre obehovú biospoločnosť.
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SIRA 2030 - príprava 
• Podnety od aktérov pôsobiacich v biosektore, 

vrátane samotných členov BIC a od asociácií 
podporujúcich víziu „Cirkulárna 
biospoločnosť do roku 2050“ a Európskej 
komisie

• Otvorená verejná konzultácia k 2. návrhu 
SIRA 2030 (uzavretá 30. apríla 2020) 

• Medzi hlavné zmeny v porovnaní so 
súčasným programom patrí : 

1. zahrnutie trhu konečných spotrebiteľov a 
spoločnosti ako takej do priorít programu, 

2. efektívnejšie začlenenie primárnych 
sektorov pri tvorbe hodnotových reťazcov,

3. zohľadnenie rastúcej úlohy a vplyvu 
digitalizácie.
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Circular Bio-Based Europe

„The partnership aims to support sustainability-driven innovation in creating new local
value from waste and biomass. It will focus on helping develop sustainable and climate-
neutral technologies towards a healthier planet and replacing non-renewable fossil and 
mineral resources with biomass and waste to obtain renewable products and nutrients.“

• Inovácie zamerané na udržateľnosť ekosystémov

• Lokálna pridaná hodnota z odpadových materiálov a biomasy

• Udržateľné technológie nepoškodzujúce planétu

• Nahradenie neobnoviteľných fosílnych a minerálnych zdrojov

• Obnoviteľné produkty a živiny
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Vízia a hlavné ciele do roku 2030
„Provide an overarching platform and process to underpin the needed transition to 

sustainable food systems to support and provide solutions to the „Farm to Fork“ 
Communication by connecting national/regional and European Research & Innovation

programmes and food systems actors, to deliver co-benefits for nutrition, climate, 
circularity and communities. Foster alignment, boost investments, and increase the societal

relevance, impact, uptake and visibility of R&I, and strenghten EU leadership in tackling
food systems transformation.“

• Stať sa aktérom transformácie smerom k udržateľným potravinovým systémom

• Ponúknuť riešenia v rámci napĺňania stratégie Farm to Fork

• Byť platformou, ktorá prepája národných, regionálnych a európskych aktérov 
potravinového systému a príslušné výskumno-inovačné programy 

• Zvýšiť relevantnosť a viditeľnosť výskumu a inovácií pre spoločnosť
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Lesnícky sektor v novom partnerstve
• Sektor biotechnológií bude pokračovať vo svojom partnerstve s lesníckym sektorom, ako aj s papierenským a 

celulózovým priemyslom

• Aktéri sektoru lesníctva sú aktívni v príprave implementácie biopriemyslu a rozširujú možné využitie 
existujúcich a nových surovín lesného hospodárstva

• Pri príprave partnerstva bude integrovaná vízia sektora lesného hospodárstva do roku 2040 a jeho 
strategický výskumný a inovačný program do roku 2030 dostupné na stránke Európskej technologickej 
platformy pre lesníctvo 

• Vo vízii do roku 2040 sa nachádza 10 vytýčených cieľov, pričom budúce partnerstvo vidí svoj príspevok najmä 
pre ciele č. 8 a 9: i) vývoj nových bioproduktov na báze vlákien, ako sú textílie alebo chemikálie šetrné k 
životnému prostrediu a ii) obnoviteľné stavebné materiály pre zdravší život prostredníctvom nových 
inovatívnych bioproduktov na úpravu dreva, ako sú lepidlá a iné prostriedky z fenolických živíc.

• Relevantné témy programu budú vyžadovať špecifické úlohy pre lesnícky sektor. 

• Kľúčovou oblasťou, kde je potrebná expertíza lesníckeho sektora je cieľ využívať lignín a hemicelulózu na 
použitie s vyššou pridanou hodnotou pri ich kalorickej hodnote na aké sú spôsobilé v súčasnosti.

• S lesníckym sektorom sa bude vytvárať spolupráca s cieľom vylepšiť kapacity pre zvýšenie produktivity. 
Technológie, ktoré pomôžu naplniť tento cieľ sú okrem iného: techniky ťažby a prepravy; precízne lesníctvo 
- precision forestry; lesnícka genetika; aplikácia digitálnych technológií pre zvýšenie výnosov a detekovanie
nových zdrojov. 24
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Ďalšie kroky pre Circular Bio-Based Europe
• Vízia 2050 a SIRA 2030 diskutované s poradnými orgánmi BBI JU – SRG (States

Representative Group) a SC (Scientific Comittee)

• Európska komisia zverejní výsledky dopadových štúdií (Impact Asessment) – jún 2020

• Združenie BIC zverejní výsledky konzultácie dokumentu SIRA 2030 na svojej webstránke 
– leto 2020

• Rozpočet partnerstva (Európska komisia + BIC) bude závisieť aj od výsledku celkových 
rokovaní o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 - 2027
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Základy partnerstva
Okrem partnerstva BBI JU bude nástupnícke partnerstvo Circular Bio-Based Europe stavať 
na práci nasledujúcich partnerstiev v rámci verejného sektora aktívnych počas trvania 
programu Horizont 2020:

• JPI FACCE – Spoločná programová iniciatíva Poľnohospodárstvo, potravinová bezpečnosť 
a klimatické zmeny

• JPI HDHL - Spoločná výskumná programová iniciatíva Zdravým stravovaním za zdravý 
život 

• JPI Oceans - Spoločná výskumná programová iniciatíva Zdravé a produktívne moria

• Siete ERA-NET v rámci problematiky

• PRIMA – iniciatíva podľa čl. 185 ZFEÚ - Partnerstvo pre výskum a inovácie v oblasti 
Stredomoria
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Možné synergie s ďalšími programami

• InvestEU

• Fond regionálneho rozvoja (Regional Development Fund)

• (Agricultural Fund) Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (European 
Agricultural Fund for Rural Development)

• Program EÚ pre životné prostredie (EU LIFE Programme)

• Európsky námorný a rybársky fond (European Maritime and Fisheries Fund) 

• Európsky fond pre obehovú ekonomiku (European Circular Bioeconomy Fund)
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Ďalšie kroky pre partnerstvá
Prvý balík európskych partnerstiev v rámcovom programe Horizon Europe bude spustený spoločne s pracovnými 
programami na obdobie rokov 2021/2022. Nasledovný orientačný harmonogram ukazuje proces ich implementácie. 
Ten bude prijatý v súlade s rozhodnutiami o viacročnom finančnom rámci (VFR), rokovaniami ohľadne rámcového 
programu Horizon Europe a v kontexte na vývoja pandémie ochorenia COVID-19.

• Marec až jún 2020: Vypočutia Regulačnej kontrolnej rady o návrhu hodnotenia vplyvu (tzv. Impact Assesment) 
kandidátskych partnerstiev, ktoré sú iniciatívami riadiacimi sa článkami 185 a 187 ZFEÚ;

• Máj/jún 2020: Zverejnenie predbežných návrhov pre partnerstvá, ktorých spustenie je plánované na obdobie 
rokov 2021/2022. Zverejnením návrhov sa zabezpečí transparentnosť prípravnej fázy, čo umožní lepší súlad 
a plánovanie prostredníctvom vzájomného prístupu medzi partnerstvami a členskými štátmi;

• Jeseň 2020: Prijatie návrhov Európskej komisie pre iniciatívy riadiace sa článkami č. 185 a 187 ZFEÚ. Načasovanie 
závisí na dostatočnom pokroku v rokovaniach o VFR, formálnych záväzkoch prijatých členskými štátmi a na 
finalizovaní Strategických výskumných a inovačných programov (SRIA)/cestovných máp jednotlivých partnerstiev);

• Prvý štvrťrok (Q1) 2021: Uverejnenie pracovného programu pre rámcový program Horizon Europe na obdobie 
rokov 2021/2022, ktorý už bude obsahovať prvý balík spoločne programovaných a spolufinancovaných Európskych 
partnerstiev;

• Druhý štvrťrok (Q2) 2021: Prijatie základných právnych aktov Radou EÚ a Európskym parlamentom v prípade 
článku 185 a Radou EÚ v prípade článku 187.
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Plánované podujatia Horizon Europe na Slovensku

Vždy aktuálne informácie: 
https://www.slord.sk/odporucame/horizon-europe-na-slovensku-informacne-podujatia-k-nadchadzajucemu-programu-eu-pre-vyskum-a-inovacie-v-5-krajskych-mestach-sr/
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Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)

 3 stáli zamestnanci 

 Tematické prerozdelenie oblastí 

 Reprezentácia SR v expertných skupinách

 Odborné konzultácie ohľadom zapájania sa do rámcových programov a pridružených  
aktivít

 Monitorovanie politík, nástrojov a noviniek európskeho výskumu a inovácií, 
prioritné zameranie na rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie, denne 
aktualizovaný webový portál a šírenie informácií 

 Podpora zapájania sa do aktivít Európskeho výskumného priestoru (ERA)

 Príležitosti odborných stáži pre študentov

Možnosť bezplatného využitia priestorov na rokovania a stretnutia s partnermi

 Prezentácia výsledkov a potenciálu slovenského výskumu a inovácií v Bruseli

 Všetky informácie na www.slord.sk
30
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Ďakujem za pozornosť.

monika.repcikova@cvtisr.sk

slord@cvtisr.sk
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Užitočné odkazy – Horizon Europe
• www.slord.sk

• www.slord.sk/horizon-europe

• www.eraportal.sk

• www.ec.europa.eu/horizon-europe

• Kompletná prezentácia o programe Horizon Europe v slovenskom jazyku

• Prípravný dokument EPRS k 9. RP 

• Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027: rokovania

• Mission-oriented policy pre program Horizon Europe, vrátane štúdií ohľadom misií

• Záverečné odporúčania Ad-Hoc pracovnej skupiny ERAC ohľadom partnerstiev

• Konsolidovaný zoznam 49 kandidátov na budúce Európske partnerstvá

• Úspešné príklady výskumu a inovácií financovaných zo zdrojov EÚ

32
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https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-oriented-policy-horizon-europe_en#studies
https://www.era-learn.eu/documents/wk-14345-2018-init-en.pdf
https://www.era-learn.eu/documents/summary_note_european_partnerships_spc
https://ec.europa.eu/research/infocentre/index_en.cfm


Užitočné odkazy – BBI JU/Circular Bio-Based Europe
• www.bbi-europe.eu

• www.biconsortium.eu

• Vízia „Cirkulárna biospoločnosť do roku 2050“ - The circular bio-society in 2050’ 

• Návrh strategického inovačného a výskumného programu - SIRA 2030 

• Európska zelená dohoda a jej stratégie

• Stratégia z Farmy na stôl (Farm to Fork)

• Ciele udržateľného rozvoja OSN 
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