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Európska zelená dohoda (European Green Deal) je stratégia a plán Európskej

komisie urobiť z Európy do roku 2050 prvý klimaticky neutrálny kontinent s

udržateľným hospodárstvom, v ktorom sa na nikoho nezabúda.

Dosiahnutie tohto cieľa na rok 2050 si bude vyžadovať opatrenia vo všetkých

odvetviach nášho hospodárstva, vrátane:

•investovania do technológií šetrných voči životnému prostrediu,

•podpory inovácií v priemysle,

•zavádzania ekologickejších, lacnejších a zdravších foriem súkromnej a verejnej

dopravy,

•dekarbonizácie sektora energetiky,

•zabezpečenia väčšej energetickej hospodárnosti budov,

•spolupráce s medzinárodnými partnermi v záujme lepších globálnych noriem kvality

životného prostredia.

Európska zelená dohoda (European Green Deal)





Celkový prehľad 
Štruktúra výzvy „Green Deal“ (GDC) odráža osem kľúčových pracovných oblastí
„European Green Deal“ (EGD) a je doplnená o dve (tri) horizontálne oblasti
(posilňovanie vedomostí, posilňovanie právomocí občanov a medzinárodná
spolupráca), ktoré zasahujú do všetkých ôsmich oblastí a ponúkajú dlhodobú
perspektívu na podporu transformácií vyžadovaných EGD.

GDC je odlišná výzva v rámci Horizontu 2020. Zameriava sa na prínos hmatateľných
výsledkov - viditeľných pre občanov - v relatívne krátkom časovom rámci.
Na zvýšenie dosahu a viditeľnosti je počet navrhovaných opatrení obmedzený so
silným dôrazom na dopad, podpora smeruje predovšetkým (nie však výlučne) na
inovačné a demonštračné činnosti. Súčasťou výzvy budú aj výskumné akcie a
koordinačné a podporné akcie



Celkový prehľad 2 

Výzva podporuje výskumno-inovačné projekty, ktoré sú zamerané na
klimatickú krízu s cieľom pomáhať chrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu
Európy. Výzva v rámci Európskej zelenej dohody (European Green Deal) sa v
dôležitých aspektoch líši od predchádzajúcich výziev programu Horizont 2020.

Vzhľadom na naliehavosť problémov, ktorými sa zaoberá, sú jej cieľom jasné a
citeľné výsledky v krátkodobom až strednodobom horizonte, avšak s
perspektívou dlhodobej zmeny.

Opatrení je menej, sú cielenejšie, rozsiahlejšie a viditeľnejšie – s dôrazom na
rýchlu škálovateľnosť, šírenie a zavádzanie.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk












Otvorenie GDC: 22.9.2020

Termín na predloženie projektových 
návrhov: 26.1.2021

Hodnotiace obdobie : február – marec 2021

Informovanie žiadateľov : 26.6.2021

Realizácia projektov: jeseň 2021



















AREA 1 

INCREASING CLIMATE AMBITION:  CROSS SECTORAL
CHALLENGES



LC-GD-1-1-2020: 
Preventing and fighting extreme wildfires with the integration 
and demonstration of innovative means

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



LC-GD-1-1-2020: 
Preventing and fighting extreme wildfires 
with the integration and demonstration of innovative means

Jedna z hlavných priorít Európskej Zelenej dohody je znížiť výskyt a rozsah lesných požiarov a 
lepšie predvídať a zvládať boj s ekologickými katastrofami.

•Každým rokom stúpa počet Európanov ohrozených priamo aj nepriamo dôsledkami lesných 
požiarov: stovky náhodne založených požiarov, ekonomické straty vo výške 2 mld. €, 500 000 ha 
spustošených lesov a lokalít Natura 2000 – nielen v južných oblastiach Európy!

• Klimatické zmeny, neudržateľné hospodárenie v lesoch, využívanie pôdy a demografické zmeny 
zapríčinia v budúcnosti zvýšenie výskytu a rozsah poškodenia území po lesných požiaroch 

•Lesné požiare >>> prispievajú ku klimatickým zmenám (priame emisie skleníkových plynov...)

>>> majú negatívny vplyv na biodiverzitu, ekosystémy, ohrozujú životy

>>> prispievajú k degradácii pôdy

•Extrémne lesné požiare budú čoraz častejšie

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



LC-GD-1-1-2020: 
Preventing and fighting extreme wildfires with the integration 
and demonstration of innovative means

1 SUBTOPIC (IA, rozpočet na projekt: 15-20 M€)

•projekt musí pokryť všetky 3 fázy:

•Fáza A - Prevention and Preparedness (prevencia a pripravenosť)

-integrácia socioekonomických a environmentálnych informácii o príčinách a 
dopadoch požiarov do EU databázy

-manažment požiarov a zachádzania s pôdou na verejných i súkromných 
pozemkoch

-prístup k hodnoteniu stupňa nebezpečenstva a výstrah, zvýšenie využitia 
mobilných aplikácií a kybernetických technológií

-integrácia odolnosti voči požiarom do modelov riadenia a poistenia 

-súvislosť medzi vystavením sa dymu z požiarov a lokálnym ochoreniam 

-predpovedné modely pre klíma-vegetácia-požiare
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LC-GD-1-1-2020: 
Preventing and fighting extreme wildfires with the integration 
and demonstration of innovative means

• Fáza B - Detection and Response (detekcia a odozva)

-stimulácia investícií zo súkromného sektora do nových technológií 

-výskum a inovácie v kozmických a leteckých prostrediach pre detekciu a hasenie požiarov

-dôveryhodné prognózy šírenia požiarov v takmer reálnom čase

-inter-operačné systémy riadenia a komunikácie, koordinácie a velenia

-integrácia systémov včasného varovania, pátranie, záchrana a evakuácia obyvateľstva z postihnutých 
oblasti

• Fáza C - Restoration and Adaptation (obnovenie a adaptácia)

-obnova ekosystémov poškodených požiarov, odolnosť na rozhraní mestských a prírodných oblastí, 
riešenia inšpirované prírodou

-spoločný právny rámec EU pre systémy správy a prevádzkové činnosti týkajúce sa ochrany lesov a 
komunít pred klimatickými rizikami

-mechanizmy spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom (využitie investícií zo súkromného 
sektora, vrátane poisťovní, za účelom stimulovať rozvoj preventívnych opatrení)

Multilaterálna medzinárodná spolupráca (partneri  hlavne z krajín: USA, Kanada, Austrália, Rusko, 
Japonsko, Brazília, Južná Amerika, Indonézia and Južná Afrika)
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LC-GD-1-1-2020: 
Preventing and fighting extreme wildfires with the integration 
and demonstration of innovative means

2 SUBTOPIC (CSA, rozpočet na projekt: 2-3 M€)

• Koordinácia a podpora pre IA projekty >>> podporný twinning projekt k IA 
projektom schválených v rámci tejto témy a s ďalšími relevantnými projektami 

•Zabezpečiť dosiahnutie očakávaných výsledkov demonštračných projektov LG-GD-1-
1-2020

•Aktivity: 

•zabezpečiť spoluprácu medzi projektami H2020

•Podpora integrácie všetkých 3 fáz (riadenia požiaru) v každom IA projekte

•zapojenie občanov, komunít, sektora poisťovníctva, lesníctva,…

•zdieľanie skúseností a poznatkov, analýza minulých požiarov

•odporúčania pre školenia a štandardizačné operatívne postupy

•podpora medzinárodnej spolupráce a zdieľania vedomostí

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



LC-GD-1-1-2020: 
Preventing and fighting extreme wildfires with the integration 
and demonstration of innovative means

Dosiahnuté ciele do roku 2030 v Európe (v porovnaní s rokom 2019):

•0 úmrtnosť pri požiaroch (0% straty na životoch pri požiaroch)

•50% zníženie náhodných požiarov 

•55% redukcia emisií z lesných požiarov

•Kontrola nad extrémnymi a potencionálne škodlivými požiarmi za menej ako 24 hod.

•50% chránených území Natura 2000 bude odolných proti požiaru

•50% zníženie stavebných strát (redukcia škôd spôsobených požiarmi na budovách)

•90% úroveň poistenia strát z požiarov 

•25% nárast území s predpísanými protipožiarnymi úpravami na úrovni EÚ
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LC-GD-1-2-2020: 
Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

Mestá zaberajú len 2% povrchu Zeme - 65% svetovej energie – produkujú 70% emisií CO2 – v 
roku 2050 bude 80% obyvateľov EÚ žiť v mestách

•Európske mestá majú kľúčovú úlohu pri riadení opatrení v oblasti klímy a sociálnych inovácií 
na svojom území.

•EK podporí systematickú transformáciu k dosiahnutiu klimatickej neutrality a sociálnych 
inovácii v mestách 

•Nutný systémový prístup k efektívnym riešeniam v spolupráci s koncovými užívateľmi › 
pilotné projekty

•ZÁMER: vytvorenie one-stop shop platform (jedna !!! platforma jedného kontaktného 
miesta) poskytujúca potrebnú technickú, regulačnú, finančnú, sociálno-ekonomickú expertízu 
+ pomoc pre mestá pri implementácii akčných plánov adaptácie na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy a akčných plánov na podporu sociálnych inovácií

•Spájanie aktérov v projekte: výskumné organizácie, akademický sektor, investori, filantropi, 
NGO, národné a lokálne úrady, verejnosť
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LC-GD-1-2-2020: 
Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

Súčasťou projektu musia byť všetky 4 aktivity:

Aktivita 1: Climate action plans and Green Deal innovation

•vývoj indikátorov pre posudzovanie klimaticky neutrálnych akčných plánov 
(riešenia musia byť replikovateľné, škálovateľné – potenciál z hľadiska 
znižovania emisií skleníkových plynov )

•vypracovanie metodiky pre plánovanie a monitorovanie znižovania emisií 
skleníkových plynov; komplexný repozitár dokumentácie pre mestá

•Podpora miest pri identifikácii a prekonávanie bariér brániacich pri dosahovaní 
klimatickej neutrality 

•koordinácia „skupiny klimaticky neutrálnych miest“ - zdieľanie dobrej praxe, 
vymieňanie si skúseností a vzájomné vzdelávanie
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LC-GD-1-2-2020: 
Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

Aktivita 2: Investment project preparation and finance

•Poskytovanie informácií pre prípravu a financovanie investičných projektov 
zameraných na  prechod ku klimatickej neutralite miest (osvedčené postupy 
vyvinuté v projektoch H2020, ELTIS, ELENA, CIVITAS, EIP, ...

•Navrhované finančné riešenia od InvestEU, EIB, EBRD, ESIF atď.

•Odporúča sa spolupráca s národnými rozvojovými (podpornými) bankami a 
komerčnými bankami (zapojenie bankového sektora)
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LC-GD-1-2-2020: 
Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

Aktivita 3: Social inovation and citizens´engagement

•zapojenie občanov, práca s miestnymi komunitami  – výmena  a zdielanie
skúseností medzi zapojenými mestami

•Podpora miest a lokálnych komunít pri testovaní navrhovaných riešení 
európskeho výskumu a inovácií, ich kombinovanie so sociálnymi inováciami

•Spájanie miest a lokálnych komunít nie len na úrovni komunikácie ale priamo 
ich zapájať do diania a rozhodovania (nezabudnúť na marginalizované skupiny 
ob., vylúčené skupiny, menšiny a pod.)

•Pri testovaní a implementácii navrhovaných riešení – prepájanie verejnosti s 
inovátormi a vedcami, vzájomné toky informácií
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LC-GD-1-2-2020: 
Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

Aktivita 4: Research and Innovation for climate-neutral transformation of cities

•Kaskádové financovanie: platforma vyhlási výzvu na podporu veľkých pilotných 
projektov zavádzania systémových riešení vo vedúcich mestách (tzv. lead city)

•kombinácia inovácií technologických, inspirovaných prírodou, sociálnych, 
kultúrnych, regulačných a finančných)

• Replikovateľnosť pilotných projektov: vedúce mesto + min. 2 ďalšie mestá z 
rôznych ČŠ EÚ/Asociovaných krajín H2020 (pod 50 000 obyv.)

•Rozpočet pilotných projektov: 0,5 – 1,5 M€

•Výzvy sa budú riadiť podľa pravidiel prílohy K Pracovného programu

•Návrhy balíčka opatrení: pre všetky sektory (zdravie, voda, potraviny, energia, 
priemysel, bývanie, doprava)

Tieto následne schválené projekty budú hodnotené externe a transparentne, 
nezávislými hodnotiteľmi 
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LC-GD-1-3-2020: 
Climate-resilient Innovation Packages for EU regions

•multidisciplinárny prístup >> integrácia technologických, digitálnych, 
obchodných, riadiacich a environmentálnych aspektov so sociálnymi 
inováciami >>> podpora regiónov a komunít najviac vystavených 
dopadom zmeny klímy

Projekty budú zamerané len na jeden z dvoch subtopikov:
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LC-GD-1-3-2020: 
Climate-resilient Innovation Packages for EU regions

Subtopic 1: Innovation Packages for transformational adaptation of 
European regions and communities (IA, 10-15 M€)

•implementácia a testovanie inovácií v kľúčových systémoch (zdravie, 
poľnohospodárstvo, voda, živ. prostredie, lesníctvo, infraštruktúra)

•Analýzy rizík, prepojenosti medzi kľúč. Systémami

•Multisektorové regionálne adaptačné trasy založené na „no-regret
opatreniach“

•zameranie na regióny s najvyššou expozíciou, citlivosťou alebo najmenšou 
adaptačnou kapacitou

•široké zapojenie občanov a stakeholdrov, využitie dostupných riešení z iných 
programov (Life+, ŠF, národné programy)

•Využitie operatívnych klimatických služieb pre kľúčové sektory (Copernicus)
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LC-GD-1-3-2020: 
Climate-resilient Innovation Packages for EU regions
Subtopic 2: Support the design, testing and upscale of Innovation Packages (CSA, rozpočet na projekt: 3 
M€)

Aktivity: 

Podpora pri implementácii aktivít podporených v rámci subtopic 1 zo zameraním na:

• šírenie navrhovaných riešení a ich testovanie

• zapojenie verejnosti a regiónov pri návrhu, testovaní a škálovaní

• integrácia súboru inovačných opatrení (innovation packages) prostredníctvom školení pre relevantné 
sektory a skupiny obyvateľstva

• Multi-stakeholder dialoge: zapojenie obyvateľov z regiónov a komunít, sieťovanie s existujúcimi 
iniciatívami

• monitorovanie a vyhodnotenie inovačných opatrení >>> návrhy set of indicators (súbor ukazovateľov)

• Spoločensky odoln´a akceptovateľné riešenia

• portfólio riešení´, demonštračné riešenia, online platformy, 
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AREA 9 

STRENGTHENING OUR KNOWLEDGE IN SUPPORT OF THE 
EGD



European Research Infrastructures capacities and services to 
address European Green Deal challenges – (RIA, single stage)
LC-GD-9-1-2020

Vytváranie nízkouhlíkovej, klimaticky udržateľnej budúcnosti

Naliehavosť a rozsah výziev, ktorým čelí európska zelená dohoda, si 
vyžaduje mobilizáciu a ďalší rozvoj vedeckých kapacít a zdrojov svetovej 
úrovne, ktoré ponúkajú európske výskumné infraštruktúry. Pomôže to 
prechodu na klimaticky neutrálnu Európu s cieľom znížiť emisie o 50% do 
roku 2030. Pilotné činnosti v rámci tejto výzvy poskytnú výskumné a 
inovačné služby pre prielomový výskum v dvoch prioritných oblastiach: -
skladovanie energie a; 

- pokročilé pozorovanie a monitorovanie podnebia / životného prostredia. 

Očakávané dopady siahajú od odpovedania na krátkodobé potreby v rámci 
tejto výzvy po dlhodobé výhľady v rámci programu Horizont Európa.
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European Research Infrastructures capacities and services to 
address European Green Deal challenges – (RIA, single stage)
LC-GD-9-1-2020

Skladovanie energie

Aby sa podporil pokrok v oblasti znalostí a technológií v oblasti 
skladovania energie, európski vedci potrebujú účinný a prispôsobený 
prístup k najlepším výskumným infraštruktúram. Cieľom tejto výzvy je 

- spojiť, integrovať v európskom meradle a 

- otvoriť kľúčové národné a regionálne výskumné infraštruktúry pre 
európskych výskumných pracovníkov z akademickej i priemyselnej sféry, 
ako aj 

- rozvinúť všetky chýbajúce služby, ktoré lepšie zodpovedajú konkrétnym 
potrebám výskumu a vývoja, technologického rozvoja.

Viera.petrasova@cvtisr.sk



European Research Infrastructures capacities and services to 
address European Green Deal challenges – (RIA, single stage)
LC-GD-9-1-2020
Európske výskumné infraštruktúry, ako sú ICOS, ACTRIS a IAGOS, sú 
kľúčovými zdrojmi znalostí potrebných na vypracovanie, vývoj a hodnotenie 
európskych politík zameraných na riešenie zmeny podnebia a znečistenia 
ovzdušia. Sú nevyhnutné na pozorovanie, pochopenie a predpovedanie 
zložitých procesov v atmosfére, koncentrácie a toku (dlhodobých) 
skleníkových plynov, interakcie krátkodobých zložiek atmosféry a látok 
znečisťujúcich ovzdušie. Poskytujú dlhodobé, vysoko kvalitné a 
interoperabilné údaje, ktoré sa tiež používajú na kalibráciu satelitov, 
overenie alebo obmedzenie klimatických modelov, predpovede počasia, 
predpovede znečistenia ovzdušia atď.

Napriek tomu tieto výskumné infraštruktúry nepokrývajú primerane 
„hotspoty“, ako sú mestá a priemyselne náročné lokality (často neďaleko 
miest), a to aj napriek ich hlavnej úlohe: mestá a ich okolie sú silnými 
producentmi skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie; z dôvodu 
vysokej hustoty obyvateľstva je vplyv na zdravie občanov veľmi vysoký. 
Chýbajú najmä merania in situ v mestách a okolo miest na kvantifikáciu 
antropogénnych emisií skleníkových plynov  a nanočastíc (so stále 
neznámym potenciálnym poškodením zdravia).
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European Research Infrastructures capacities and 
services to address European Green Deal challenges –
(RIA, single stage) LC-GD-9-1-2020

a) Podporovať vedúce postavenie Európy v technológiách skladovania 
čistej energie

• podpora rozvoja špičkového európskeho výskumného a priemyselného 
ekosystému podporujúceho činnosti skladovania energie a súvisiaceho 
hodnotového reťazca;
• zvyšovanie konkurencieschopnosti súčasných a rozvíjajúcich sa 
priemyselných odvetví poskytovaním ľahkého a bezproblémového prístupu 
k najvyspelejšej vedeckej infraštruktúre dostupnej v Európe a súvisiacim 
službám;
• umožnenie priekopníckeho výskumu a inovácie v systémoch skladovania 
energie a súvisiacich materiáloch v celom hodnotovom reťazci a s prístupom 
životného cyklu;
• podpora spravodlivého prechodu na klimatickú neutralitu 
prostredníctvom lepšieho pochopenia sociálno-ekonomických problémov, 
ktoré sú základom zmeny paradigmy, a spôsobu, ako podporovať klimaticky 
neutrálne sociálne postupy.
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European Research Infrastructures capacities and 
services to address European Green Deal challenges –
(RIA, single stage) LC-GD-9-1-2020

b) Posilnenie európskych výskumných infraštruktúr na pozorovanie 
skleníkových plynov v mestách a okolo miest

Výzva by mala zvýšiť kapacitu európskych výskumných infraštruktúr na 
pozorovanie skleníkových plynov, najmä antropogénnych emisií CO2, v mestách 
a okolo miest a ďalších veľkých emisných lokalít, ako sú priemyselné areály a 
dopravné infraštruktúry.

• Vedecké a technické práce, t. j. (1) vypracovanie koncepcií, architektúry a 
technických plánov na rozšírenie a modernizáciu existujúcich európskych 
výskumných infraštruktúr a v prípade potreby vytvorenie prototypov prístrojov 
alebo testovacích lôžok pre moderné polia prístrojov; (2) plány účinného 
spravovania, uchovávania a poskytovania prístupu k ich údajom v súlade so 
zásadami FAIR;
• Koncepčná práca, t.j. (1) plány na integráciu nových kapacít do existujúcich 
európskych výskumných infraštruktúr a súvisiaceho riadenia; (2) odhadovaný 
rozpočet na modernizáciu a prevádzku a osnovy dlhodobých plánov 
financovania;



European Research Infrastructures capacities and 
services to address European Green Deal challenges –
(RIA, single stage) LC-GD-9-1-2020

b) Posilnenie európskych výskumných infraštruktúr na pozorovanie 
skleníkových plynov v mestách a okolo miest

• Pilotná implementácia aspoň na jednom reprezentatívnom mestskom 
území, ktorá preukáže zapojenie národných / miestnych orgánov a 
preukáže schopnosť integrovať systémy a metódy doplňujúcich meraní, 
ako aj údaje. Ak je to vhodné, v rámci projektu by sa mali zvážiť riešenia 
súvisiace s hodnotením kvality ovzdušia, napr. meranie druhov 
vypúšťaných spolu s fosílnymi palivami. Mal by sa zameriavať na 
kontrolu kvality, vysledovateľnosť meraní a normy. Mal by zahŕňať rozvoj 
základných dátových služieb modernizujúcich súčasné služby 
poskytované európskymi výskumnými infraštruktúrami. Projekt by sa 
mal zamerať na výberové kritériá a postup výberu pilotných 
implementačných miest.
• Plán pre zvýšenie škálovania:

viera.petrasova@cvtisr.sk



European Research Infrastructures capacities and 
services to address European Green Deal challenges –
(RIA, single stage) LC-GD-9-1-2020

b) Posilnenie európskych výskumných infraštruktúr na pozorovanie 
skleníkových plynov v mestách a okolo miest

V rámci projektu by sa mal navrhnúť flexibilný dizajn so všeobecnými 
základnými prvkami a doplňujúcimi pozorovaniami v závislosti od 
konkrétnej povahy lokalít. Projekt by mal vo všetkých fázach usilovať o 
synergiu a interoperabilitu medzi európskymi výskumnými 
infraštruktúrami a sieťami monitorovania kvality ovzdušia, ako aj o 
koordináciu s európskymi pozorovacími programami a iniciatívami. 
Najmä:

• Projekt by mal navrhnúť stratégie na zapojenie zainteresovaných strán 
vrátane občanov do budovania záväzkov na miestnej, národnej a 
európskej úrovni a podpory dlhodobej udržateľnosti.

viera.petrasova@cvtisr.sk



European Research Infrastructures capacities and services to 
address European Green Deal challenges – (RIA, single stage)
LC-GD-9-1-2020

b) Posilnenie európskych výskumných infraštruktúr na pozorovanie 
skleníkových plynov v mestách a okolo miest

• Projekt by sa mal zapojiť do vytvárania sietí a odbornej prípravy a 
podporovať interoperabilitu, šírenie a výmenu skúseností a postupov.
• Projekt by mal navrhnúť vhodný rámec koordinácie s kľúčovými 
relevantnými európskymi iniciatívami, ako je Copernicus, EOSC alebo k 
nim prispieť, a podporovať globálne iniciatívy, ako sú Parížska dohoda, 
Agenda pre ciele udržateľného rozvoja do roku 2030, IPCC. Mal by tiež 
zabezpečiť relevantnosť pre misiu o klimatických neutrálnych mestách 
do roku 2030.
• Akcia by mala navrhnúť možné plány pre zvýšenie a replikáciu riešení 
na zlepšenie európskych výskumných infraštruktúr.

• Rozpočet projektov približne 13 miliónov EUR

viera.petrasova@cvtisr.sk



European Research Infrastructures capacities and services to 
address European Green Deal challenges – (RIA, single stage)
LC-GD-9-1-2020

c) Posilnenie pozorovaní týkajúcich sa kvality ovzdušia a zdravia 
občanov v mestských oblastiach

Projekt by mal rozšíriť monitorovacie siete kvality ovzdušia v mestách a 
ďalšie príslušné pozorovacie infraštruktúry pri meraní látok 
znečisťujúcich ovzdušie, ako sú častice a ich prekurzory (v hmotnostných 
koncentráciách aj koncentráciách častíc, vrátane údajov o špecifických 
nanočasticiach v doprave a na letiskách). Na riešenie nedostatočnej 
dostupnosti údajov o koncentrácii častíc nižších ako 100 nm je potrebné 
zapojenie zdravotníckej komunity a občanov, čo sťažilo epidemiologické 
štúdie o ich účinkoch.

viera.petrasova@cvtisr.sk



European Research Infrastructures capacities and services to 
address European Green Deal challenges – (RIA, single stage)
LC-GD-9-1-2020

c) Posilnenie pozorovaní týkajúcich sa kvality ovzdušia a zdravia občanov v 
mestských oblastiach

• Vedecké a technické práce na modernizácii monitorovacích sietí kvality 
ovzdušia zabezpečujúcich meranie maximálneho vystavenia nanočasticiam a 
účinné liečenie, uchovávanie a poskytovanie prístupu k údajom v súlade so 
zásadami FAIR;
• Pilotná implementácia najmenej na dvoch reprezentatívnych 
pracoviskách, ktorá preukáže zapojenie vnútroštátnych / miestnych orgánov 
a preukáže schopnosť integrovať systémy a metódy doplňujúcich meraní, 
ako aj údaje. Mal by sa zameriavať na kontrolu kvality, vysledovateľnosť
meraní a normy. Mal by predovšetkým vyvinúť interoperabilné riešenia a 
zabezpečiť porovnateľnosť meraní medzi mestami. Mal by otestovať 
inovatívne riešenia, ako sú mobilné prístrojové vybavenie, a vychádzať z 
iniciatív občanov v observatóriách. Projekt by sa mal zamerať na výberové 
kritériá a postup pri výbere miest pilotnej implementácie.
• Plán pre zvýšenie škálovania:

viera.petrasova@cvtisr.sk



European Research Infrastructures capacities and services to 
address European Green Deal challenges – (RIA, single stage)
LC-GD-9-1-2020

c) Posilnenie pozorovaní týkajúcich sa kvality ovzdušia a zdravia 
občanov v mestských oblastiach

Projekt by mal vo všetkých fázach skúmať synergie a interoperabilitu s 
európskymi výskumnými infraštruktúrami medzi monitorovacími 
sieťami kvality ovzdušia a prípadne satelitnými pozorovaniami.  Projekt 
by mal navrhnúť optimálny návrh dobre koordinovaných, 
interoperabilných a rozsiahlych mestských sietí vychádzajúcich z 
existujúcich európskych výskumných infraštruktúr a monitorovacích sietí 
kvality ovzdušia v mestách. Najmä:

• Projekt by mal navrhnúť stratégie na zapojenie zainteresovaných strán 
vrátane občanov do budovania záväzkov na miestnej, národnej a 
európskej úrovni a podpory dlhodobej udržateľnosti.

viera.petrasova@cvtisr.sk



European Research Infrastructures capacities and services to 
address European Green Deal challenges – (RIA, single stage)
LC-GD-9-1-2020

c) Posilnenie pozorovaní týkajúcich sa kvality ovzdušia a zdravia 
občanov v mestských oblastiach

• Projekt by mal zapojiť do vytvárania sietí a odbornej prípravy a 
podporovať interoperabilitu, šírenie a výmenu skúseností a postupov.
• Projekt by mal navrhnúť vhodný rámec na koordináciu s kľúčovými 
relevantnými európskymi iniciatívami, ako je Copernicus, EOSC alebo k 
nim prispieť, a podporovať globálne iniciatívy, ako je Parížska dohoda, 
Agenda pre ciele udržateľného rozvoja do roku 2030. Mal by tiež 
zabezpečiť relevantnosť pre misiu o klimatických neutrálnych mestách 
do roku 2030.
• Projekt by mal navrhnúť možné plány pre zvýšenie a replikáciu riešení 
na zlepšenie európskych výskumných infraštruktúr a monitorovacích 
sietí kvality ovzdušia v mestách.

Projekty by mali mať rozpočet približne 8 miliónov EUR.

viera.petrasova@cvtisr.sk



AREA 10 

EMPOWERING CITIZENS FOR THE TRANSITION TOWARDS A 
CLIMATE-NEUTRAL ,  SUSTAINABLE EUROPE



Area 10 - Empowering citizens for the transition towards a 
climate-neutral, sustainable Europe

- oblasť 10 je prierezovou

- všetky oblasti GD ---) aktívne podpora a zapojenie občanov pri prechode na 
zelenú Európu, prechod na udržateľnosť musí byť spravodlivý a inkluzívny, musí 
dávať ľudí na prvé miesto a spájať občanov v celej ich rozmanitosti, 

- akcie v tejto oblasti sa majú týkať zmien na kolektívnej aj individuálnej úrovni,

Kolektívne: prostredníctvom participatívnych* procesov a experimentálnemu 
výskumu v oblasti správania, sociálnych a kultúrnych zmien,

Individuálne: jednotlivec má byť aktérom tejto zmeny vrátane spoluvytvárania 
výskumno-inovačného obsahu,

- cieľom je koordinovaná a plynulá transformácia „zelenej vízie“ a zapojenia 
občanov do premeny európskej spoločnosti.

„ K tomu, aby v investíciách do „zelenej Európy“ hrala roľu udržateľnosť treba 
zmeniť spôsob myslenia“

Katarina.simkova@cvtisr.sk



LC-GD-10-1-2020: 
European capacities for citizen deliberation and participation 
for the Green Deal 

RIA – jednokolová výzva

- indikatívny rozpočet: 10 mil.€ na topic

- rozpočet 3 – 5mil.€ na projekt

- očakávaný počet projektov: 2-3

- zdroj: rozpočet pre SC6

Deliberácia tzv. “rokovanie občanov“ - je proces premysleného zváženia 
možností, zvyčajne pred hlasovaním. Rozprava zdôrazňuje použitie 
logiky a rozumu na rozdiel od boja o moc, tvorivosti alebo dialógu. 
Skupinové rozhodnutia sa spravidla prijímajú po prerokovaní na základe 
hlasovania alebo konsenzu zúčastnených strán.

Katarina.simkova@cvtisr.sk



LC-GD-10-1-2020: 
European capacities for citizen deliberation and participation 
for the Green Deal 

- výzva pokrýva procesy deliberácie (rokovania) a účasti občanov,

ROZSAH:

- projekty by mali vytvoriť nadnárodnú sieť expertov, výskumníkov, 
užívateľov a relevantných občianskych organizácií, ktoré sa špecializujú na 
deliberatívnu demokraciu* a občiansku angažovanosť v celej Európe, 
vrátane odborníkov, ktorí sa venujú zapojeniu občanov/verejnosti. Zahrnutí 
majú byť odborníci na rovnosť pohlaví a spravodlivosť v oblasti klímy. Mali 
by zdieľať osvedčené postupy, nástroje a zdroje a implementovať 
participatívne a rozhodovacie procesy o prioritných otázkach od miestnej až 
po európsku úroveň. 

Očakávaný dopad: 

- zapojenie verejnosti do prebiehajúceho inovatívneho procesu tak, aby si 
ich verejnosť zobrala za svoje ciele, v duchu implementácie GD. Zapojenie a 
zmena majú prebiehať na základe procesu deliberácie a účasti občanov.

Katarina.simkova@cvtisr.sk



LC-GD-10-2-2020: 
Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

RIA - jednokolová výzva

- indikatívny rozpočet: 10 mil.€ na topic

- rozpočet 3 – 5mil.€ na projekt

- očakávaný počet projektov: 2-3

- zdroj: rozpočet pre SC6

Katarina.simkova@cvtisr.sk



LC-GD-10-2-2020: 
Behavioural, social and cultural change for the Green Deal
ROZSAH / Aktivity:

- zamerané na zmenu správania na individuálnej a kolektívnej úrovni vrátane verejných a súkromných 
organizácií, ako aj na širšie zmeny v sociálnych postupoch týkajúcich sa GD,

- vytvorenie nadnárodných a transdisciplinárnych sietí odborníkov, výskumných pracovníkov, odborník z praxe 
a príslušných organizácií v oblasti behaviorálnych, sociálnych a kultúrnych zmien; analýza sociálnych postupov 
a procesov k zmene správania, vrátane umožnenia a potlačovanie faktorov, zdieľanie osvedčených postupov, 
nástrojov a zdrojov a prevedenie

- tvorba experimentálnych štúdií a metodik, každá z nich bude aspoň v 4ch MS a/alebo AS: o konkrétnych 
témach sa rozhodne EK dodatočne.

DOPAD:

-Väčšia odolnosť spoločnosti voči klimatickým zmenám a environmentálnym krízam,

-Zmena správania na indi- aj kolektívnej úrovni medzi občanmi, komunitami, pracoviskami..

-Podrobnejší pohľad na mechanizmy myslenia a sociálnych a behaviorálnych zmien, 

- Šturktúrované transdisciplinárne siete odborných znalostí, výskumu a praxe najvyšších etických a metodických 
štandardov naprieč Európou.

Katarina.simkova@cvtisr.sk



LC-GD-10-3-2020: 
Enabling citizens to act on climate change, for sustainable 
development and environmental protection through education, 
citizen science, observation initiatives, and civic engagement 

IA - jednokolová výzva, 2 subtopics

- indikatívny rozpočet: 25 mil.€ na topic ( 2 x 25mil.€)

- rozpočet 3 – 5mil.€ na projekt

- očakávaný počet projektov: 1-7

- zdroj: rozpočet pre SC5

Katarina.simkova@cvtisr.sk



LC-GD-10-3-2020: 
Enabling citizens to act on climate change, for sustainable 
development and environmental protection through education, 
citizen science, observation initiatives, and civic engagement 
SUBTOPIC 1: Enabling citizens to act on climate change and for sustainable development through education

ROZSAH:

- účasť odborníkov z prírodných vied, z oblastí technológií, profesionálov z oblasti občianskych vied a 
výskumníkov zo spoločenských a humanitných vied,

- dôležité bude brať do úvahy našu prirodzenú odolnosť voči zmenám v navyknutom správaní; rozdiel v 
rodovom chápaní ekológie a udržateľným návykom; postoje ne-akademických účastníkov; a medzinárodnej 
dobrej praxe.

DOPAD:

- vytvorenie multidisciplinárneho Európskeho kompetenčného rámca, ktorý by v kontexte celoživotného 
vzdelávania rozvíjal a vyhodnocoval znalosti, zručnosti a postoje občanov (mladých) ku klimatickej zmene, 
udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia. Tento rámec by mal slúžiť ako referenčný nástroj pre 
MS, zúčastnené strany a neziskovky v tejto oblasti, ktoré pomáhajú pri zelenej transformácii našej spoločnosti; 
ďalej by mal byť využitý v inovačných aktivitách (napr. inkubátory pre občiansku participáciu, neformálne 
mestské rady mladých, využitie sociálnych médií, digitálnych nástrojov)

- rozvoj vzdelávacích programov pre oblasť zmeny klímy a udržateľného rozvoja

Katarina.simkova@cvtisr.sk



LC-GD-10-3-2020: 
Enabling citizens to act on climate change, for sustainable 
development and environmental protection through education, 
citizen science, observation initiatives, and civic engagement 
SUBTOPIC 2: Enabling citizens to act on climate change and for sustainable development through 
better monitoring and observing of the environment and their environmental impacts

ROZSAH:

- projekty tu majú zapojiť občanov do otázok ohľadne klímy a životného prostredia ako biodiverzita, 
znečisťovanie vôd a udržateľná produkcia potravín. Zamerať sa na aktívnu účasť občanov 
prostredníctvom občianskej vedy (citizen science), pozorovania životného prostredia a občianskych 
konzorcií.

- projekty majú predstaviť príklady ako účinne zapojiť širokú komunitu občanov a viesť ju ku zmene 
spotrebiteľského správania.

DOPAD:

- Rozvoj iniciatív, ktoré občania podporia pri zbere enviro a socio-ekonomických dát. Rozvoj aktivít aj 
nástrojov, ktoré by monitorovali dopady nášho správania na životné prostredie; zber informácií, ktoré 
nám umožnia zmeniť spotrebiteľské návyky, a znížiť tak našu uhlíkovú a ekologickú stopu ...

- Projekty majú zahrňovať vývoj a/aj zlepšenie prístrojov (low-cost sensors, consumer apps, ...)

Katarina.simkova@cvtisr.sk



AREA 2 

CLEAN,  AFFORDABLE AND SECURE ENERGY



LC-GD-2-1-2020: 
INNOVATIVE LAND-BASED AND OFFSHORE 
RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES AND THEIR 
INTEGRATION INTO THE ENERGY SYSTEM (RIA 18 
M€,IA 68M€)

LC-GD-2-2-2020: 
DEVELOP AND DEMONSTRATE A 100 MW 
ELECTROLYSER UPSCALING THE LINK BETWEEN 
RENEWABLES AND COMMERCIAL/INDUSTRIAL 
APPLICATIONS ( IA, 60M€)

LC-GD-2-3-2020: 
ACCELERATING THE GREEN TRANSITION AND ENERGY 
ACCESS PARTNERSHIP WITH AFRICA ( IA, 40M€ )

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


LC-GD-2-1-2020: 
Innovative land-based and offshore renewable energy 
technologies and their integration into the energy system

•Dlhodobá stratégia EK „Čistá planéta pre všetkých“ (Clean Planet for All) odhaduje 
potenciál veterných parkov EÚ na mori (off-shore wind capacity) do roku 2050 na 
úrovni 240 – 440 GW >> v porovnaním so súčasnými 22 GW

•Cieľ >> maximalizovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie a elektrickej energie 
s cieľom úplne dekarbonizovať dodávky energie v Európe. Prechod na čistú energiu 
by viedol k energetickému systému, v rámci ktorého by dodávky primárnej energie 
do veľkej miery pochádzali z obnoviteľných zdrojov energie, čím by sa výrazne 
zlepšila bezpečnosť dodávok a podporili by sa domáce pracovné miesta.

•Podpora zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov = základ pre bezuhlíkový 
európsky energetický systém

•Projektové návrhy LEN na jednu z 2 podtém: 

2.1.1: Vývoj technológií OZE na pevnine (land-based) a ich integrácia do 
energetického systému - RIA

2.1.2: Demonštrácia inovatívnych technológii pre široké zavádzanie energie z OZE 
na mori - IA

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



1st subtopic : LC-GD-2-1-1-2020: 
Development of land-based rewenable energy technologies and their 
integration into the energy system

Rozpočet na projekt: 3-6 M€

Typ projektu: RIA

• Cieľ: Vývoj  inovatívnych technológií OZE (land-based) a ich integrácia do energetického systému

• Prechod DHC a CHP na obnoviteľné zdroje významne prispieť k dekarbonizácii energetického systému

• Výhody: Integrácia energetického systému pomáha znížiť emisie skleníkových plynov v sektoroch, kde je 
dekarbonizácia zložitejšia, napr. využitím elektriny z obnoviteľných zdrojov v budovách a v cestnej doprave, alebo 
obnoviteľných a nízkouhlíkových palív v námornej doprave, letectve a niektorých priemyselných procesoch. 

Aktivity: 

Projekty navrhnú inovatívne riešenia pre diaľkové vykurovanie a/alebo systémy chladenia alebo CPH za využitia čo 
najväčšej možnej miery využitia a kombinácie OZE na pevnine.

• !Podmienka kombinácie minimálne dvoch OZE a/alebo minimálne 2 technológii OZE!

• hodnotenie udržateľnosti navrhovaných riešení z environmentálneho, sociálneho a ekonomického hľadiska 

• Pre DHC systémy potreba zvážiť ich integráciu a možnosti prepojenia na existujúce distribučné siete pre vykurovanie a 
chladenie + zvážiť integráciu zdrojov inak strateného prebytočného tepla alebo chladu

• Pre CPH riešenia s minimálnou kapacitou 2,5 MW, energetická efektivita riešení presiahne výrazne súčasný stav (state-
of the art)

• Očakávaná úroveň technologickej pripravenosti riešení: TRL 4-5

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



1st subtopic : LC-GD-2-1-1-2020: 
Development of land-based rewenable energy technologies and their 
integration into the energy system

Očakávané dopady:

•zníženie emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok v ovzduší

•redukcia používania fosílnych palív v energetických systémoch

•cenovo dostupné, spoľahlivé, bezpečné a flexibilné systémy diaľkového 
vykurovania a chladenia (DHC) a / alebo systémy kombinovanej výroby 
energie a tepla (CHP) využívajúce miestne obnoviteľné zdroje energie na 
pevnine 

•návrhy systémov DHC/CHP >>> škálovateľné podľa potreby energie

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



2ndsubtopic : LC-GD-2-1-2-2020: 
Demonstration of innovative technologies to enable future large scale
deployment of offshore energy

Rozpočet na projekt: 20 - 35 M€ (ak budú aktivity projektu súčasťou veľkej investície, oprávnené budú len 
náklady vynaložené na inovačné technické riešenia) 

Typ projektu: IA

Výhody: Výroba elektriny na mori takisto ponúka príležitosť na lokalizáciu priľahlých elektrolyzérov na výrobu 
vodíka vrátane prípadného opätovného využitia existujúcej infraštruktúry vyťažených polí zemného plynu. Okrem 
toho sa uľahčí vývoj solárnej energie.

Aktivity: 

• Demonštračné aktivity rozsiahleho nasadenia inovatívnych technológií OZE na mori (offshore)

• Povinná časť: Systémy na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na mori: inovatívne integrované pobrežné 
(plávajúce) veterné, vlnové, prílivové a / alebo solárne systémy na plávajúcej alebo pevnej spodnej konštrukcii v 
závislosti od podmorských podmienok.

• Nepovinná časť: Infraštruktúra rozvodnej siete (grid infrastructure) – na úrovni demonštračných aktivít + návrh 
systému kontroly a riadenia 

• Odporúčaná časť: Power to X/batérie/systémy skladovania - inovatívne riešenia pre „offshore“ úložiská, batérie 
a /alebo napájanie na X systémy za účelom maximalizácie využitia zdrojov energie na mori a na zvýšenie 
odolnosti systému.

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



2ndsubtopic : LC-GD-2-1-2-2020: 
Demonstration of innovative technologies to enable future large scale
deployment of off-shore energy

Ďalšie aktivity zamerané na:

• Priemyselný dizajn a výrobné procesy (hľadať inovatívne priemyselné postupy, ktoré integrujú aspekty relevantné 
pre obehové hospodárstvo), nové metódy inštalácie vrátane dopravy, prevádzky a údržby, dodávateľské reťazce a 
súvisiace digitálne infraštruktúry

• Regulačné, trhové a finančné otázky (súvisiace so zavádzaním nových technológií OZE)

• Posudzovanie možných problémov pri využívaní priestoru morí a oceánov (morské priestorové plánovanie pri 
zvážení vplyvov na životné prostredie)

• Identifikácia v súčasnosti známych  prekážok, ako sú náklady, akceptácia verejnosťou a zraniteľnosť voči zmenám 
klimatických podmienok v pobrežných oblastiach po inštalácii >>> zohľadnenie potrieb, hodnôt a očakávaní 
spoločnosti prostredníctvom úzkej a nepretržitej diskusie so zainteresovanými stranami.

• Návrh cesty k získaniu potrebných povolení pre demonštračné aktivity plánované v projekte >>> rešpektovanie 
existujúceho environmentálneho regulačného rámca. 

• Plán monitorovania životného prostredia, ktorý prebehne počas implementácie demonštračných aktivít projektu

• Očakávaná úroveň pripravenosti technológie: TRL 7 (demonštrácia prototypu systému v prevádzkovom prostredí)

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



LC-GD-2-2-2020: 
Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the 
link between renewables and commercial/industrial 
applications

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



LC-GD-2-2-2020: 
Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the 
link between renewables and commercial/industrial 
applications

•Typ projektu: IA

•Rozpočet na tému: 60 M€ 

•Rozpočet na projekt: 25 - 30 M€

•MIERA FINANCOVANIA: z dôvodu povahy podporovaného projektu, ktorý 
implementuje IA v trhovom prostredí, je miera financovania znížená na 50% pre 
ziskové subjekty

•Trvanie projektu: 5 rokov (z toho 2 roky prevádzka zariadenia). Náklady na odpisy 
hmotného majetku sú oprávnené po dobu 5 rokov

•Cieľ:  Pri dosahovaní cieľa klimatickej neutrality je potrebné vo veľkom rozsahu 
vyrábať vodík ---> rozvoj trhu s vodíkom

•využiť potenciálnu rolu vodíka v oceliarskom, cementárenskom a chemickom 
priemysle a pri dekarbonizácii ťažkej nákladnej a diaľkovej dopravy. POTREBA
uplatnenia a výroby vodíka v celom rozsahu (large scale) za využitia elektrolýzy. 

•Pri výrobe vodíka použiť vstupnú energiu z obnoviteľných zdrojov energie!

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



LC-GD-2-2-2020: 
Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the 
link between renewables and commercial/industrial 
applications
Aktivity:

•inštalovať a sprevádzkovať veľkokapacitný (100 MW) elektrolyzér na výrobu 
obnoviteľného vodíka ako nosiča energie alebo ako zdroj suroviny

•Výroba modulov väčších ako sú v súčasnosti v prevádzke (FCH JU) s 
kompaktnejším dizajnom a následné zoskupenie týchto modulov do 
systémov s výkonom do 100 MW 

•Testovanie a demonštrácia systému (elektrolyzéra) v reálnych 
podmienkach - výraznejšie rozšírenie jeho používania v praxi (napr. priemyselné 
závody, prístavy-letiská, zásobovanie, mobility hubs, výrobné závody na výrobu 
hnojív, rafinérie, bio-rafinérie, otestovať distribúciu a prenos vodíka cez plynovody...) 

•Operačná/prevádzková flexibilita systému, služby vyrovnávania distribučnej 
siete, zabezpečenie dodávky vodíka pre komerčné/priemyselné využitie

•Preskúmať možnosti využitia uvoľneného tepla a kyslíka zo zariadení na 
produkciu vodíka

•Efektívne využitie vymenovaných podmienok spomenutých vo výzve.

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



LC-GD-2-2-2020: 
Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the 
link between renewables and commercial/industrial 
applications

ĎALŠIE AKTIVITY (hodnotenie ekonomických, bezpečnostných, 
sociálnych/spoločenských a environmentálnych aspektov):

•Demonštrácia budúcej hospodárskej životaschopnosti  
technológie v závislosti od ceny elektriny a hodín prevádzky 
elektrolyzéra

•Zníženie hladiny emisií a potenciálnych dopadov na zdravie a 
bezpečnosť obyvateľov

•Hodnotenie environmentálnych vlastností systému (hlavne z 
pohľadu redukcie emisií skleníkových plynov a spotreby vody)

•Hodnotenie iných ekologických a spoločenských benefitov 
naprieč celým hodnotovým reťazcom

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



LC-GD-2-2-2020: 
Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the 
link between renewables and commercial/industrial 
applications
POVINNÉ SPOLOČNÉ AKTIVITY:

•Cezhraničný rozmer projektu – povinné aktivity projektu zamerané na šírenie a 
zdieľanie poznatkov medzi krajinami EÚ

•Spolupráca s inými relevantnými projektami H2020 a ďalšími projektami 
financovanými EÚ v tejto výzve (1 % rozpočtu) - spoločný prístup pri 
informačných a propagačných aktivitách, organizácia spoločných podujatí, práca 
s verejnosťou...

•Povinnosť zorganizovať 3 workshopy (z toho minimálne 2 organizované v EÚ, 
mimo krajiny implementácie projektu) - šírenie získaných skúseností a 
replikovanie vhodných riešení. Zabezpečiť účasť tvorcov politík, odborníkov a 
zainteresovaných strán v oblasti energetiky >> replikovateľnosť riešení a ich 
šírenie

•Finančný plán (vlastné zdroje a zdroje od medzinárodných fin. inštitúcií)

•z TRL 6/7 –> TRL8

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



LC-GD-2-2-2020: 
Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the 
link between renewables and commercial/industrial 
applications

OPRÁVNENENÉ VÝDAVKY:

Náklady na odpisy na hmotný (kapitálový) majetok sú oprávnené po dobu 5 rokov

Náklady na pripojenie k sieti, stavebné náklady a náklady na elektrinu vo fáze 
uvedenia zariadenia do prevádzky sú oprávnené

NEOPRÁVNENENÉ VÝDAVKY:

Kúpa alebo prenájom pozemku s cieľom neskoršej kúpy - neoprávnené náklady 
projektu

Neoprávnené sú náklady na elektrickú energiu počas demonštračnej fázy projektu a 
plnej prevádzky zariadenia.

Synergie s EU alebo Národným finančnými zdrojmi a fondami sú žiadané: aby sa 
predišlo riziku spustenia zariadenia do prevádzky, vrátane zabezpečenia odberu 
vodíka hlavne pri rozbehu projektu.

Realizačná projektová dokumentácia, podnikateľský plán, implementačný plán, 
všetky potrebné povolenia (stavebné, prevádzkové) – povinné projektové výstupy

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



LC-GD-2-3-2020: 
Accelerating the green transition and energy access 
Partnership with Africa

•Typ projektu: IA

•Rozpočet na tému: 40 M€ 

•Rozpočet na projekt: 5 - 10 M€

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE- Na ceste ku 
komplexnej stratégii pre Afriku

•Demonstračné projekty na území Afriky (energy plants)

•Demonštračné aktivity inovatívnych riešení využívania udržateľných zdrojov 
energie, ktoré zohľadňujú potenciál adaptácie na zmenu klímy a jej 
zmierňovanie v porovnaní s inými technológiami / riešeniami >>> Africké 
sociálne, ekonomické a environmentálne podmienky 

•Urbanizované aj vidiecke oblasti

•Fázy: návrh >>> vybudovanie >>> spustenie do prevádzky

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk
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LC-GD-2-3-2020: 
Accelerating the green transition and energy access Partnership 
with Africa

•Aktivity zamerané na: rozvoj obnoviteľných zdrojov energie vrátane riešení pre 
mimosieťové komunity a ich integrácia do existujúceho energetického systému s 
prihliadnutím na výrobu obnoviteľnej energie, prenos a použitie systémov 
skladovania/batérií a na energetickú efektívnosť

•Zhodnotenie adaptácie prístupov a princípov obehového hospodárstva v súlade s 
prioritami Európskej Zelenej dohody

•budúce/navrhované riešenia používané v EÚ budú prispôsobené na mieru 
požiadavkám a potrebám Afrického kontinentu  (predviesť ich v kontexte afrických 
reálií pre zlepšenie ekonomiky, životného prostredia a zdravia obyvateľov)

•tvorba politík v oblasti výskumu a inovácií a ich prepojenie na vhodné finančné 
riešenia

•Spolupráca s H2020 projektom LEAP-RE schváleným v rámci výzvy LC-SC3-JA-5-2020

•Špeciálna podmienka: najmenej 2 partneri z Afrických krajín v konzorciu

•Využitie dát Programu Európskej únie na pozorovanie Zeme – Copernicus

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



AREA 3

INDUSTRY FOR A CLEAN AND CIRCULAR ECONOMY



LC-GD--3-1-2020: 
Closing the industrial carbon cycle to combat climate 
change - Industrial feasibility of catalytic routes for 
sustainable alternatives to fossil resources

Zámer výzvy (specific challenge):

1.    Premena CO2  z priemyselných procesov/energetiky na 
palivá/chemikálie za využitia:

• procesov/technológií využívajúcich

obnoviteľné zdroje energie

• energeticky efektívnych nových katalytických systémov

2.   Overiť technické/ekonomické parametre

riešenia v priemyselnom meradle

dusan.janickovic@savba.sk



Cieľ  (Scope): 

dusan.janickovic@savba.sk

• Develop and deploy highly innovative and recyclable catalytic 
material systems to facilitate the production of synthetic fuels and 
chemicals from industrial CO2 (including CO and H2) flue gas 
emissions, aiming at 50 % increase in the overall efficiency compared 
to the State-of-the-Art;

• Develop innovative, renewable energy driven, catalytic processes, to 
produce synthetic fuels and chemicals, at a sufficiently large scale to 
demonstrate its cost effectiveness, while reducing the use of critical 
raw materials;

• Demonstrate the full value chain for industrial production (including 
SMEs) of synthetic fuels and chemicals, whilst reducing greenhouse 
gas emissions;

• Address financial, regulatory, environmental, land and raw material 
constraints, as well as public acceptance issues and socio-economic 
impact related to the proposed technological pathways.



Očakávaný výstup (Expected Impact): 

dusan.janickovic@savba.sk

• Industrial scale demonstrator operational by 2026 – based on novel, 
highly optimised and energy efficient catalytic systems.

• Significant reduction of industrial CO2 emissions (~200Mt p.a. 
reduction by 2050) with the potential to achieve a carbon intensity 
below 20g CO2 eq/MJ. 

• Production chemicals and synthetic fuels - as effective renewable 
flexible high energy density storage medium 

• Demonstrate and validate the industrial feasibility and cost 
effectiveness - at pilot plant level with a minimum chemical 
production capacity of 4000 tons per annum 

• Significant indirect impact on air quality and citizen health through 
the filtering of flue gas emissions from large industrial plants 

• Foster a cross-sectorial European innovation eco-system to deploy 
sustainable alternatives to fossil resources and ...



Ďalšie informácie:

dusan.janickovic@savba.sk

• Typ akcie: Inovačná akcia (IA)
• Celkový rozpočet: 80 mil. €
• Podpora až do výšky 40 mil. € na 

projekt 
• Podpora pre najmenej 2 projekty
• TRL  4÷5 →  TRL 7
• Trvanie projektu: do 5 rokov
• International cooperation !

TRL: Úrovne pripravenosti technológie

1: pozorované základné princípy

2: formulácia technológie

3: experimentálny dôkaz koncepcie
(proof of concept)

4: technológia overená v laboratóriu

5: technológia overená v relevantnom 
prostredí

6: demonštrácia technológie v 
relevantnom prostredí

7: pilotná demonštrácia v 
prevádzkových podmienkach

8: dokončený overený systém

9: úplné prevedenie – trhová aplikácia



LC-GD--3-2-2020: 
Demonstration of systemic solutions for the territorial 
deployment of the circular economy 

Zámer výzvy (specific challenge):

• Circularity as a response to climate change and COVID-19 
pandemic

• reduce resource consumption and waste generation, facilitate 
the sustainable use of renewable resources, stimulate product 
innovation, and contribute positively to sustainable human 
development. 

• circular economy concept should be a central component in 
local and regional economies, which have a suitable scale for 
closing resources loops, creating sustainable circular 
ecosystems and designing participatory community-based 
innovation schemes. 

dusan.janickovic@savba.sk



dusan.janickovic@savba.sk

Zámer výzvy (specific challenge) – pokr.: 

• An increasing number of cities, regions, industries and businesses are 
engaged in testing and improving circularity in their territories, 
economic sectors, value chains and services. 

• The projects covered under this topic and their circular systemic 
solutions will be part of the demonstration projects for the 
implementation of the European Commission’s Circular Cities and 
Regions Initiative (CCRI) and must be carried out in close cooperation 
with it



Podporné dokumenty: 

dusan.janickovic@savba.sk

Circular Economy @ EU – Background:  

• Annual Sustainable Growth Strategy 2020 
• Sustainable Europe Investment Plan
• European Climate Law
• Updated Bioeconomy Strategy
• A New Industrial Strategy for Europe COM/2020/102

Circular Economy Action Plan (marec 2020)
jeden z kľúčových stavebných kameňov 
programu Green Deal 

+

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/updated-bioeconomy-strategy-2018_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/communication-com2020102-new-industrial-strategy-europe_en
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/


Cieľ  (Scope): 

dusan.janickovic@savba.sk

• Implementácia a demonštrácia konkrétnych systémových riešení:  
teritoriálne uplatnenie obehového hospodárstva (stratégie S3)

• Synergie s ďalšími EÚ – fondmi (Cohesion Policy funds, Just 
Transition Fund, InvestEU)

• Zahrnutie všetkých relevantných sektorov ( priemysel, SME, miestna 
administratíva, R&D komunita, finančný sektor, vládne organizácie, 
NGO...)

• „Examples of these economic sectors/value chains/technological processes 
are: waste (including bio-waste, plastics and nanoplastics waste), water, 
soil, food, feed, organic and waste-based fertilisers, wood, terrestrial and 
aquatic bio-based value chains, packaging, textile, plastics, mobility 
(including electric mobility), logistics, components and systems for 
renewable energy generation, use and storage, electrical and electronic 
equipment, composites, urban planning and use of spaces, building 
materials, construction and buildings (including building interiors).“



Očakávaný výstup (Expected Impact): 

dusan.janickovic@savba.sk

• Demonstrate systemic solutions for the territorial deployment of the 
circular economy (6)

• Socio-economic and environmental impact (9+5)



Ďalšie informácie:

dusan.janickovic@savba.sk

• Typ akcie: Inovačná akcia (IA)
• Celkový rozpočet: 60 mil. €
• Podpora až do výšky 20 mil. € na 

projekt 
• Podpora 3 – 5 projektov
• TRL  xxx →  TRL 6÷7
• Trvanie projektu:

TRL: Úrovne pripravenosti technológie

1: pozorované základné princípy

2: formulácia technológie

3: experimentálny dôkaz koncepcie
(proof of concept)

4: technológia overená v laboratóriu

5: technológia overená v relevantnom 
prostredí

6: demonštrácia technológie v 
relevantnom prostredí

7: pilotná demonštrácia v 
prevádzkových podmienkach

8: dokončený overený systém

9: úplné prevedenie – trhová aplikácia



Ďalšie informácie:

dusan.janickovic@savba.sk

• Dátum otvorenia:  22. septembra 2020 
• Uzávierka:  26. januára 2021 o 17:00 CET

• Pracovný program WP 2018 – 2020: 
Building a low-carbon, climate resilient future: Green Deal call

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf


AREA 4  

ENERGY AND RESOURCE EFFICIENT BUILDINGS





LC-GD-4-1-2020: 
Building and renovating in an energy and resource efficient way

•Typ projektu: IA

•Rozpočet na tému (topic): 60 M€

•Rozpočet na projekt: 10 - 20 M€

•Rozsah Prílohy B projektovej žiadosti >>> rozšírený na 100 strán 

EU Green Deal >> zabezpečiť vyššiu energetickú účinnosť budov

Cieľ AREA 4:

•Dekarbonizácia stavebného sektora

•Výstavba/obnova budov s takmer nulovou potrebou energie

•Energeticky efektívne budovy

•RENOVATION WAVE 

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=JOIN:2020:4:FIN


LC-GD-4-1-2020: 
Building and renovating in an energy and resource efficient way

Aktivity:

• Minimálne 2 demonštračné projekty riešené v celom životnom cykle  (large scale, real-life
demonstrations) v rôznych regiónoch Európy 

• Pre obytné a nebytové budovy >>> nová výstavba a/alebo obnova existujúcich budov

Zameranie aktivít:

• Škálovateľný dizajn zelených energeticky pozitívnych štvrtí vo vhodne identifikovaných 
regiónoch/demonštračných lokalitách v Európe (pričom sa berie do úvahy priestorový, ekonomický, 
technický, environmentálny, sociálny kontext) 

• Energeticky a zdrojovo efektívne, plynulé pracovné postupy pri výstavbe budov alebo ich renovácii od 
návrhu až po prípadnú výstavbu a monitorovanie po ukončení výstavby.

• Návrhy inovatívnych riešení pre recykláciu a zvovupoužitie stavebných materiálov, redukcia ich 
spotreby

• Preukázanie vysokej replikovateľnosti navrhovaných modelov, znížených nákladov na údržbu budov a 
ich trvalú udržateľnosť

• potenciál adaptácie budov v prostredí a miera ich opätovného použitia alebo demontáže v budúcnosti

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



LC-GD-4-1-2020: 
Building and renovating in an energy and resource efficient way

Zameranie aktivít:

• Navrhované riešenia výstavby/rekonštrukcie budov bez negatívnych vplyvov na požiarnu a seizmickú 
bezpečnosť budov

• Pri projektoch rekonštrukcie budov minimalizovať rušenie obyvateľov budovy a minimalizovať čas 
výkonu prác na stavbe

• Monitorovanie prevádzkovej energetickej hospodárnosti budov a trvanlivosť stavebných/ 
rekonštrukčných prác...

• Trvalo udržateľné riešenia zvyšujúce energetickú efektívnosť budov prispôsobené miestnemu 
prostrediu a klimatickým podmienkam (riešenia pre aktívne a pasívne budovy)

• Inovatívne, nákladovo a energeticky efektívnejšie riešenia generovania energie budovami

• LIVING LABS – koncept „ živých laboratórií“ ktoré budú prakticky simulovať dopady zavedenia opatrení 
navrhnutých v projekte >> sociálna inovácia - spoločenstvá užívateľov budov v zelených štvrtiach >> 
zvyšovanie povedomia občanov >> podpora vzdelávania a odbornej prípravy pri využívaní zelenej 
energie

• Koordinácia pri príprave štandardov a regulačného rámca upravujúceho prevádzkovú efektivitu budov a 
integrované systémy vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC)

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



LC-GD-4-1-2020: 
Building and renovating in an energy and resource efficient way

Očakávané dopady projektu:

• úspory primárnej energie (v GWh/rok)

• investície do udržateľnej energie (v M€)

• vysoká energetická efektívnosť pri rekonštrukcii budov/kladná energetická bilancia pri nových 
budovách (positive-energy level)

• minimalizácia emisií CO2 pre celý životní cyklus budov od výstavby až po likvidáciu budovy --->
recyklácia stavebného odpadu

• zníženie energie v budovách  (tzv. embodied energy) o 50 %

• minimalizácia znečistenia ovzdušia pre celý životní cyklus budov v porovnaní so súčasným stavom 

• vysoký potenciál replikovateľnosti

• skrátenie času výstavby/rekonštrukcie a nákladov na výstavbu/obnovu o min. 30 % ---> aspekt 
sociálnej dostupnosti bývania

• zlepšenie vnútorného prostredia v budovách o 30 %

TRL z 5/6 na 7/8

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



AREA 5 

SUSTAINABLE AND SMART MOBILITY



LC-GD-5-1-2020: 
Green  airports  and  ports  as  multimodal  hubs  for  
sustainable  and smart mobility

Kontext:

Cieľom je redukcia skleníkových plynov v leteckej a vodnej doprave

◦ zodpovedajú za 14 %, resp. 13 % dopravných emisií v EÚ

◦ multinodálne uzly, logistické centrá a obchodné zóny s prepojením 
na mestá

◦ do roku 2025 podstatné (nešpecifikované) zníženie emisií

◦ nadviazať na osvedčené postupy, bežiace projekty a iniciatívy

• technologické, netechnologické a spoločenské

Projektové návrhy si musia jasne vybrať, či sa týkajú A) zelených letísk 
alebo B) zelených prístavov

Trvanie 48 - 60 mesiacov, 15 – 25 miliónov eur.

jakub.simkovic@cvtisr.sk



LC-GD-5-1-2020: 
Green  airports  and  ports  as  multimodal  hubs  for  
sustainable  and smart mobility

Oblasť A: Zelené letiská

Rozsiahle projekty s praktickými ukážkami, týkajúce sa všetkých
nasledujúcich aspektov:

◦ doprava

◦ terminál

◦ spotreba energií

◦ prierezové aktivity

Výzva obsahuje činnosti, ktoré by projekty mali zahŕňať, niektoré sú 
povinné, z niektorých sa dá vybrať predpísaný počet

jakub.simkovic@cvtisr.sk



LC-GD-5-1-2020: 
Green  airports  and  ports  as  multimodal  hubs  for  
sustainable  and smart mobility

Oblasť A: Zelené letiská

Doprava

◦ Potrebné pokryť všetky nasledujúce aspekty:

a. prístup a spojenia s letiskom

b. prevádzkové priestory (od terminálu k lietadlu)

c. verejnú časť letiska (logistika, pozemná obsluha a operácie a 
využitie alternatívnych palív) 

◦ minimálne 3 zo 6 na výber
1) využitie alternatívneho pohonu pre vozidlá smerujúce na letisko, vozový park a 
drony 2) inovatívne postupy pre odnámrazovanie a ochranu proti námraze 3) nové 
digitálne a satelitné riešenia pohybu pasažierov aj nákladu 4) podporiť premenu 
odpadu na udržateľné alternatívne palivá 5) prehĺbiť intermodálne dopravné riešenia 
6) pripraviť sa na budúce nasadenie paliva EU-CHSK

jakub.simkovic@cvtisr.sk



LC-GD-5-1-2020: 
Green  airports  and  ports  as  multimodal  hubs  for  
sustainable  and smart mobility

Oblasť A: Zelené letiská

Terminál

◦ Potrebné pokryť minimálne 2 zo 4 aspektov:

1) ukážka nových postupov pri letiskových operáciách, logistike a 
infraštruktúre

2) využitie ekologicky prijateľnejších materiálov pri výstavbe

3) zvýšenie energetickej efektívnosti budov

4) podpora biodiverzity a využitie konceptov obehového 
hospodárstva a nulovej tvorby odpadov

jakub.simkovic@cvtisr.sk



LC-GD-5-1-2020: 
Green  airports  and  ports  as  multimodal  hubs  for  
sustainable  and smart mobility

Oblasť A: Zelené letiská

Energie

◦ Potrebné pokryť minimálne 2 zo 4 aspektov:

1) zhodnotiť proces od výroby až po spotrebu energií na letisku

2) navrhnúť pilotnú prevádzku rafinérií na biopalivá, ktoré 
zohľadnia potreby letísk

3) identifikovať správne stimuly pre nasadenie alternatívnych a 
udržateľných riešení v leteckej doprave

4) posúdiť škálovateľnosť použitých riešení

jakub.simkovic@cvtisr.sk



LC-GD-5-1-2020: 
Green  airports  and  ports  as  multimodal  hubs  for  
sustainable  and smart mobility

Oblasť A: Zelené letiská

Prierezové aktivity

◦ Potrebné pokryť minimálne 3 nasledujúce aspekty:

1) kvalitu vzduchu vo vnútorných i vo vonkajších priestoroch

2) dopady na existujúci právny rámec

3) použitie IT a satelitných riešení pre oblasť bezpečnosti

4) udržateľný rozvoj letísk v kontexte obehového hospodárstva

5) overenie možnosti zaviesť nástroj na redukciu potravinového 
odpadu a jeho transformáciu

6) zhodnotiť prípadné nástroje na podporu nízkoemisných riešení

7) rámce pre dohody všetkých relevantných aktérov

jakub.simkovic@cvtisr.sk



LC-GD-5-1-2020: 
Green  airports  and  ports  as  multimodal  hubs  for  
sustainable  and smart mobility

Oblasť B: Zelené prístavy

Cieľom je vytvorenie veľkého projektu s TRL > 6, ktorý 
pokryje minimálne 5 aspektov:

1) ukázať nasadenie nízkoemisných zdrojov energie v prístavoch

2) zavedenie zelených a inteligentných logistických operácií 

(vrátane energeticky efektívnych budov)

3) efektívna integrácia prístavu s inými druhmi dopravy

4) pilotné aktivity v oblasti digitalizácie a automatizácie

jakub.simkovic@cvtisr.sk



LC-GD-5-1-2020: 
Green  airports  and  ports  as  multimodal  hubs  for  
sustainable  and smart mobility

Oblasť B: Zelené prístavy

Cieľom je vytvorenie veľkého projektu s TRL > 6, ktorý 
pokryje minimálne 5 aspektov:

5) optimalizácia pohybu pasažierov medzi prístavmi a mestom

6) zhodnotenie nástrojov, ktoré podnietia nasadenie 

nizkoemisných riešení

7) rámce pre dohody všetkých relevantných aktérov

8) vytvorenie Master plánu pre budúce zelené prístavy

jakub.simkovic@cvtisr.sk



AREA 6  

FARM TO FORK



LC-GD-6-1-2020: 
Testing and demonstrating systemic innovations in support of 
the Farm-to-Fork Strategy

Subtopics:
A. Achieving climate neutral farms by reducing GHG emissions and by 

increasing far-based carbon sequestration and storage

B. Achieving climate neutral food businesses by mitigating climate change, 
reducing energy use and increasing energy efficiency in processing, 
distribution, conservation and preparation of food

C. Reducing the dependence on hazardous pesticides; reducing the losses of 
nutrients from fertilisers, towards zero pollution of water, soil and air and 
ultimately fertiliser use

D. Reducing the dependence on the use of antimicrobials in animal production 
and in aquaculture

E. Reducing food losses and waste at every stage of the food chain including 
consumption, while also avoiding unsustainable packaging

F. Shifting to sustainable healthy diets, sourced from land, Inland water and sea, 
and accessible to all EU citizens, including the most deprived and vulnerable 
groups

natasa.hurtova@cvtisr.sk



LC-GD-6-1-2020: 
Testing and demonstrating systemic innovations in support of 
the Farm-to-Fork Strategy

SYSTÉMOVÉ INOVÁCIE maximalizovať synergie 

minimalizovať kompromisy / závislosti

priniesť spoločné výhody v troch dimenziách udržateľnosti, 
ktoré zvyšujú odolnosť potravinových systémov voči rôznym 
šokom a stresom a umožniť im pôsobiť v bezpečnom a férovom 
prevádzkovom priestore a zabezpečiť dostatočné, bezpečné, 
zdravé, nutričné a cenovo dostupné potraviny pre všetkých

natasa.hurtova@cvtisr.sk



LC-GD-6-1-2020: 
Testing and demonstrating systemic innovations in support of 
the Farm-to-Fork Strategy

SYSTÉMOVÉ MYSLENIE / SYSTÉMOVÉ PRÍSTUPY
 definovaní problému, vrátane hĺbkovej systémovej analýzy jej motívov a hlavných 

príčin

 Identifikácii možných systémových riešení od produkcie po spotrebu

 Riešení očakávaných a aktuálnych dopadov, vrátane rizík, synergií a kompromisov s 
ohľadom na tri piliere udržateľnosti, potravinovú a nutričnú bezpečnosť, 
životaschopnosť potravinových systémov, bezpečnosti potravín a cieľov načrtnutých v 
F2F Stratégii a  GD

PRÍSTUP  VIACERÝCH AKTÉROV A / PRIEREZOVÝ PRÍSTUP
 Zapájať ľudí z praxe, verejné a privátne inštitúcie a obyvateľstvo do spoločnej tvorby, 

testovania a demonštrácie riešení v praxi na úrovni EÚ ale s ohľadom na regionálne a 
sektorové potreby a kontext. Špecifickú pozornosť venovať mladým profesionálom, 
spotrebiteľom a obyvateľom

natasa.hurtova@cvtisr.sk



LC-GD-6-1-2020: 
Testing and demonstrating systemic innovations in support of 
the Farm-to-Fork Strategy

MIX INOVÁCIÍ 
 Nové, digitálne a vesmírne technológie využívajúce EGNSS a Copernicus dáta a služby, nové 

biznis modely a modely zásobovacích reťazcov, nové riadiace modely, ekologické a sociálne 
inovácie berúc do úvahy regionálny a sektorový kontext a výrobné i spotrebiteľské potreby

 TRL 5-7, limitované výskumné aktivity na riešenie špecifických gapov na budovanie, 
testovanie a demonštráciu.

 Osobitnú pozornosť je potrebné venovať chápaniu správania, motivácie a bariér s ohľadom 
na absorpciu riešení.

 Inovácie musia brať do úvahy trhový regulačný rámec a relevantné požiadavky

VYUŽITIE EXISTUJÚCICH TESTOVACÍCH A DEMONŠTRAČNÝCH ZARIADENÍ

AKČNÝ PLÁN PRE DISEMINÁCIU, KOMUNIKÁCIU A AKTÍVNE ZAPOJENIE, 
BUDOVANIE POVEDOMIA, VZDELÁVANIA A ZRUČNOSTÍ 

 Vyhradený pracovný balík pre spoluprácu s EK a so všetkými vybranými projektami v rámci 
tejto témy na implementáciu tohto akčného plánu s ohľadom na jeho zvýšený dopad 

 Tam, kde je to vhodné, projekty môžu byť prepojené s ďalšími relevantnými európskymi 
alebo národnými programami

natasa.hurtova@cvtisr.sk



LC-GD-6-1-2020: 
Testing and demonstrating systemic innovations in support of 
the Farm-to-Fork Strategy

DOPAD

 Demonštrovať inovatívne systémové riešenia, ktoré majú potenciál 
generovať významné pozitívne dopady do r. 2030 

 Významne prispieť k dosiahnutiu cieľov a zámerov Stratégie Z farmy na 
stôl a Európskej zelenej dohody

 Dosiahnuť zvýšenie povedomia u tvorcov politík, podnikov, investorov, 
podnikateľov, inštitúcií, stakeholderov a obyvateľov o vybraných 
inovatívnych systémových riešeniach, ich potenciáli a  požiadavkách na 
podporu a realizáciu ich zavádzania na úrovni EÚ a zmenu správania 

natasa.hurtova@cvtisr.sk



LC-GD-6-1-2020: 
Testing and demonstrating systemic innovations in support of 
the Farm-to-Fork Strategy

INOVAČNÝ PROJEKT / TRL 5 - 7

JEDNOSTUPŇOVÝ 
• vypracovanie plánov a opatrení alebo návrhov nových, zmenených alebo 

zdokonalených výrobkov, procesov alebo služieb

• prototypy, testovanie, demonštrácie, pilotné projekty, rozsiahle overovanie 
výrobkov a replikáciu na trhu.

IR: 6 – 12 MIL € / 74 M €

MF - 70 % (neziskové subjekty výnimka – 100 %)

Poradie v klasifikačnom zozname – minimálne  najvyššie zaradený návrh 
za každú za predpokladu, že dosiahne všetky požadované prahové 
hodnoty

natasa.hurtova@cvtisr.sk



AREA 7

BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES



LC-GD-7-1-2020: 
Restoring biodiversity and ecosystem services

DVOJITÁ VÝZVA

URÝCHLIŤ TRANSFORMAČNÉ ZMENY 

ZVÝŠENÍM OBNOVY EKOSYSTÉMOV NA ZEMI / MORI 

natasa.hurtova@cvtisr.sk



LC-GD-7-1-2020: 
Restoring biodiversity and ecosystem services

ROZSAH

Demonštrátory

Testovacia základňa – EIB, LIFE SNAP a VFR

Projekty, LIFE ...& HEU – Európske partnerstvá a misie

Testovanie a hodnotenie inovatívnych prístupov

Základné línie, ciele a monitorovací rámec projektov

natasa.hurtova@cvtisr.sk



LC-GD-7-1-2020: 
Restoring biodiversity and ecosystem services
DOPAD

 biodiverzita, zvrat degradácie ekosystémov, väčšia    
prepojenosť a životaschopnosť ekosystémov, 
ekosystémové služby - prírodné úložiská uhlíka, 
zníženie emisií GHG 

 Stratégie EÚ, NATURA, UDG ...
 Inovatívna obnova ekosystémov – redukcia uhlíkovej 

a environmentálnej stopy Európy
 PPP a trhové stimuly
 Spätosť s prírodou
 Transformačná zmena

natasa.hurtova@cvtisr.sk



LC-GD-7-1-2020: 
Restoring biodiversity and ecosystem services
INOVAČNÝ PROJEKT 

KONZORCIÁ musia preukázať, že majú PRÁVO podnikať aktivity v oblastiach, 
ktoré majú byť  obnovené. ŽIADNY NÁKUP alebo NÁJOM NIE JE MOŽNÝ.

Mobilizácia DODATOČNÉ FINANCOVANIE alebo IN-KIND príspevky na 
implementáciu aktivít obnovy. 

SPOLOČNÉ VÝSTUPY – PROJEKTY V RÁMCI TÉMY A SPOLUPRACUJÚCE

PLATFORMY A ZDIEĽANIE INFORMÁCII – OTVORENÝ PRÍSTUP

ROZPOČET 16 – 25 MIL € / 80 M €

PRIORITA - praktický projekt obnovy
- aspoň 2 návrhy pokrývajúce suchozemské a / alebo sladkovodné 

ekosystémy
- aspoň 2 návrhy pokrývajúce pobrežné a / alebo morské ekosystémy

natasa.hurtova@cvtisr.sk



AREA 8 

ZERO-POLLUTION,  TOXIC FREE ENVIRONMENT



LC-GD-8-1-2020: 
Innovative,   systemic   zero-pollution   solutions   to   protect   
health, environment and natural resources from persistent and 
mobile chemicals

• Cieľom je výskum účinkov perzistentných a mobilných chemikálií, 
akými sú perfluóralkylované a polyfluóralkylované látky PFAS, a 
poukázať na inovatívne riešenia pre ochranu zdravia, životného 
prostredia a prírodných zdrojov.

• Projekty by mali posunúť naše znalosti v oblasti zdravotných a 
environmentálnych dopadov a navrhnúť špecifické riešenie proti 
kontaminácií prírodných zdrojov (pôda, vzduch, voda, potraviny)

• Do úvahy je potrebné vziať technologické, trhové, politické i sociálne 
aspekty. 

Typ akcie: RIA, TRL 4-6, rozpočet 8 – 12 miliónov eur

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



LC-GD-8-1-2020: 
Innovative,   systemic   zero-pollution   solutions   to   protect   
health, environment and natural resources from persistent and 
mobile chemicals

Projekty by sa mali zamerať na 1 alebo viac z týchto elementov:.

1) získať prehľad o použití, zdrojoch a osude perzistentných a 

mobilných chemikálií v životnom prostredí

2) vývoj efektívnych metód na analýzu a modelovanie prítomnosti 

chemikálií vo výrobkoch a materiáloch

3) (bio)monitoring v životnom prostredí a ľudí

4) zber dát o toxicite a toxikokinetike (in vitro a in silico prístupy)

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



LC-GD-8-1-2020: 
Innovative,   systemic   zero-pollution   solutions   to   protect   
health, environment and natural resources from persistent and 
mobile chemicals

Projekty by sa mali zamerať na 1 alebo viac z týchto elementov:

5) detekcia a identifikácia špecifických problémov znečistenia

6) vývoj (bio)nápravných technológií pre vodu a vzduch

7) vývoj a zlepšenie modelov na predikciu a posudzovanie 

dlhodobých trendov

8) budovanie dobrej praxe pre prácu s odpadom, ktorý obsahuje 

mobilné a perzistenstné látky

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



LC-GD-8-2-2020: 
Fostering   regulatory   science   to   address   combined   
exposures   to industrial chemicals and pharmaceuticals: from 
science to evidence-based policies

Únia v rámci Európskej zelenej dohody navrhne novú Chemickú 
stratégiu pre udržateľnosť, ktorá sa zameria na ochranu ľudí a 
prostredia pred nebezpečnými chemikáliami vrátane farmaceutík.

Ukazuje sa, že vystavenie ekosystémov kombinácii chemikálií nemusí 
byť v súčasnosti dostatočne regulačne pokryté. Výzva tak cieli na 
inovatívne riešenia posúdenia rizík, identifikáciu a prevenciu 
zmiešanému vystaveniu priemyslovým chemikáliám a farmaceutikám.

jakub.simkovic@cvtisr.sk



LC-GD-8-2-2020: 
Fostering   regulatory   science   to   address   combined   
exposures   to industrial chemicals and pharmaceuticals: from 
science to evidence-based policies
Projekty by sa mali zamerať na niektoré alebo všetky z týchto elementov:

1) vývoj inovatívnych nástrojov a analytických metód na detekciu komplexných 

zmesí

2) porovnanie možných regulačných postupov proti vzniku nezamýšľaných 

chemických zmesí

3) zhodnotenie súčasnej regulačnej praxe spojenej s rizikami vystaveniu 

chemikáliám

4) vývoj a aplikácia modelov, štatistických prístupov a iných metód na identifikáciu 

a štúdium dopadov chemických zmesí na zdravie a životné prostredie

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



LC-GD-8-2-2020: 
Fostering   regulatory   science   to   address   combined   
exposures   to industrial chemicals and pharmaceuticals: from 
science to evidence-based policies
Projekty by sa mali zamerať na niektoré alebo všetky z týchto elementov:

5) prípadové štúdie vedúce k odhaleniu bezpečných hodnôt, vrátane chronických 

prípadov

6) možné následky vystavenia človeka chronickému pôsobeniu farmaceutík 

prostredníctvom životného prostredia

7) kombinácia a analýza európskych dátových zdrojov týkajúcich sa možných 

kombinácií expozícií a ich typických príčin

8) vývoj zlepšenie a validácia modelov predpovedajúcich chronické vystavenie 

rôznym kombináciám chemických látok, ktoré sa dajú využiť už pred ich 

uvedením na trh, prípadne retrospektívne

miroslava.tuzinska@cvtisr.sk



Ako a kde nájsť partnera do projektu?

lucia.davidova@cvtisr.sk

https://h2020-green-deal-call-virtual.b2match.io/



This project has received funding from the European Union‘s  Horizon 2020 
research and innovation programme under  grant   agreement  No. 642025

NCPs CaRE Partner Search Tool - Green Deal Call

The Network of Environment (SC5) NCPs
> Validation by your SC5 NCP

http://partnersearch.ncps-care.eu/

For partner search and partner offers - also browse past entries!
For more information about the call check our dedicated page

http://partnersearch.ncps-care.eu/
http://www.ncps-care.eu/?page_id=3988


Ako a kde nájsť partnera do projektu?

lucia.davidova@cvtisr.sk

Možnosti v rámci siete Enterprise Europe Network:

https://www.een.sk/pod

https://www.een.sk/pod


Národná kancelária Horizontu 2020

Národné kontaktné body (NCP)
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Národný koordinátor
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