
Otázky/odpovede od účastníkov kick-off informačného podujatia k programu Horizon Europe 

 

1. Naša spoločnosť sa zaoberá digitálnou transformáciou firiem, sme externá poradenská 

spoločnosť. Nie sme sektorovo orientovaní, s dátovou analytikou a transformáciou 

pomáhame rôznym subjektom. Bude pre nás možné sa zapojiť? 

 

Áno, podľa doteraz známych pravidiel sa programu HEU môže zúčastniť akýkoľvek 

podnikateľský subjekt, ktorý je založený v členskom štáte EÚ alebo v asociovanej krajine pre 

vstup do EÚ.  

 

2. Bude možné sa v niektorých výzvach prihlásiť ako expert / fyzická osoba? 

 

V prípade záujmu o účasť na hodnotení predkladaných projektových návrhov nájdete na 

priloženom linku výzvy na predloženie záujmu o prácu hodnotiteľa/experta: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert, 

ale tiež aj registráciu za experta, ktorú je potrebné vyplniť. Tiež tam nájdete informácie 

o vzorovej zmluve s expertom, často kladené otázky, metodické pokyny pre expertov a i. 

V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa priamo na riešení projektu, existuje viacero možností, 

ktoré je najlepšie s nami konzultovať osobne (kontaktujte NCP pre právne a finančné otázky). 

 

3. Ako sa bude pokračovať v programoch  Secure Societies, ICT, e-Infrastructure, ktoré boli v 

H2020? 

 

V programe Civil Security for Society sa plánuje pokračovať rovnakým spôsobom ako v Horizon 

Europe. Pracovný program je rozdelený do tzv. destinations, ktoré v podstate kopírujú 

štruktúru H2020 Secure Societies, teda obsahujú časti ako DRS, FCT, INFRA, Boarder 

management a cybersecurity (uvedená terminológia je len všeobecná). ICT sa stane súčasťou 

klastra Digital, Industry and Space, kde sú tiež identifikované tzv. destinations, tzn. základné 

smerovania, ktoré budú postupne napĺňané. Viac o klastri Digital, Industry and Space sa 

môžete dozvedieť z prezentácie, ktorá odznela na kick-off; nájsť ju môžete tu: 

https://eraportal.sk/aktuality/kick-off-podujatie-k-ramcovemu-programu-eu-pre-vyskum-a-

inovacie-horizon-europe-na-roky-2021-2027/  

 

4. V súvislosti so zverejneným článkom v DenníkuN sa chcem opýtať na to, v akom štádiu sa 

nachádza výzva pre držiteľov Pečate výnimočnosti (Seal of Excellence) a kedy bude konečne 

výzva vyhlásená? https://e.dennikn.sk/2111491/podpora-najlepsich-v-praxi-remisova-a-

sulik-slubovali-peniaze-overenym-najinovativnejsim-firmam-nakoniec-zaplatia-cyklotrasy-

a-zateplovanie/ 

 

MH SR v spolupráci s MDV SR ako riadiacim orgánom pre Operačný program Integrovaná 

infraštruktúra (OP II) identifikovali v rámci OP II možné voľné zdroje na podporu projektov, 

ktoré získali pečať Seal of Excellence. Tieto zdroje sú však určené iba pre využitie v regiónoch 

mimo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).  Za účelom zabezpečenia podpory aj 

výskumno-vývojových projektov s pečaťou Seal of Excellence v rámci BSK,  iniciovalo MH SR 

a MDV SR rokovania so zástupcami EK o možnosti využitia výnimky, ktorá je v dôsledku 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://eraportal.sk/aktuality/kick-off-podujatie-k-ramcovemu-programu-eu-pre-vyskum-a-inovacie-horizon-europe-na-roky-2021-2027/
https://eraportal.sk/aktuality/kick-off-podujatie-k-ramcovemu-programu-eu-pre-vyskum-a-inovacie-horizon-europe-na-roky-2021-2027/


pandémie COVID-19 platná iba do konca roku 2020. Presun finančných zdrojov do gescie MH 

SR a využitie spomínanej výnimky sú preto realizované v rámci pripravovanej revízie OP II, 

ktorá musí byť schválená do konca roka 2020. V prípade schválenia revízie OP II zo strany EK je 

odhadovaný termín vyhlásenia výzvy vo februári 2021. 

 

5. Ako sa z pozície záujemcu o grant/potenciálneho žiadateľa môžem dostať k draftu 

pracovných dokumentov? 

 

Drafty pracovných dokumentov sú dôverné dokumenty, ktoré dostávajú na pripomienkovanie 

delegáti v tieňových programových výboroch a kým sú v etape draftu, neustále podliehajú 

zmenám. Preto by sa nemali dostať na verejnosť, až kým nebude schválené ich finálna verzia. 

 

6. Komentár k téme prezentovanej p. Hrončekom: 

Tematika „Vody“ nie je preferovaná slovenskými riešiteľmi aj preto, že je podávaná práve 

ako téma “Oceány a moria“, čo potenciálnych záujemcov o výzvy zahŕňajúce všeobecne 

povedané „vodstvo“ pravdepodobne demotivuje. Ak je adekvátne zahŕňať aj tému 

vnútrozemských vôd, je podľa môjho názoru posúvať informáciu potenciálnym 

zostavovateľom projektových žiadostí detailnejšie,  s adekvátnym vysvetlením. Týka sa to aj 

projektov, ktoré by mohli riešiť nielen potravinové témy (rybárstvo a pod.), ale aj kvalitu 

hydrologických charakteristík životného prostredia s dopadom na biodiverzitu, kvalitu ŽP a 

pod.  

 

Súhlasíme a národné kontaktné body pre Horizon Europe budú v tomto zmysle komunikovať 

s potenciálnymi záujemcami o účasť v programe. 

 

7. Destinácia „Klimaticky neutrálne mestá“ – ide o budúcu výzvu – prípravu potenciálnych 

projektov, ktoré majú zjednodušene povedané mať ciele vývoj technológií/zariadení? Alebo 

budú akceptovateľné partnerské projekty so stakeholdermi zo samospráv, ktorí poskytnú 

“objekty“, kde sa budú realizovať, resp. budú verifikované skúmané/vyvíjané  opatrenia? 

 

Destinácia “Klimaticky neutrálne mestá” nie je výzva. Destinácie predstavujú balíky výziev, 

ktoré budú vyhlásené v rámci určitej problematiky. Konkrétne výzvy ešte neboli odsúhlasené, 

momentálne sme vo fáze ich definovania a prioritizácie. Čo môžeme povedať už teraz je, že v 

rámci výziev sa nebude jednať o vývoj technológii/zariadenia, ale skôr o projekty, v rámci 

ktorých sa riešenia budú overovať ako piloty alebo demonštrácie u stakeholderov, vrátane 

samospráv (ale aj iných subjektov, ako sú dopravné podniky a pod.) 

 

8. "Krajiny s nízkym výkonom vo výskume", spomínané v prezentácii k MSCA, ktoré sú to? Je 

to terminus technicus pre Horizon Europe ? 

 

Tento termín sa častejšie objavuje v návrhu programu Widening participation and 

strengthening the European Research Area (Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho 

výskumného priestoru). Okrem výrazu „low R&I performing EU Member States“  sa používa 

tiež výraz „widening countries“. 



V rámci MSCA sa termín – „Legal entities established in low R&I performing EU Member 

States“  viaže k možnosti pripojiť sa k existujúcemu konzorciu v prípade Doktorandských sietí 

a schémy na výmeny zamestnancov. Zároveň bude dôležitý pre žiadateľov o MSCA 

Postdoctoral fellowships, ktorých žiadosti nebudú môcť byť podporené z rozpočtu MSCA. 

V prípade, že prijímacou organizáciou bol subjekt z tzv. widening countries, mohli byť v rámci 

H2020 podporené takéto žiadosti z tzv. Widening fellowships (ak splnili kvalitatívne kritériá). 

Obdobná schéma je plánovaná aj v rámci Horizon Europe. 

V programe H2020 boli definované kritériá pre  widening countries alebo krajiny s nízkym 

výkonom vo výskume: „Member state or associated country that is ranked below 70% of the 

EU 27 average of the composite indicator on Research Excellence. 

Based  on  the  above  threshold,  applicant  organisations  from  the following Member states 

and Associated  Countries  (subject  to valid association agreements of the third countries 

with  Horizon 2020)  will  be  eligible  to  submit  proposals  as  coordinators  (the "low R&I 

performing" or "Widening" countries):   

Member  States:  Bulgaria,  Croatia,  Cyprus,  Czech  Republic, Estonia,   Hungary, Latvia, 

Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Slovenia.  

Associated Countries: Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Faroe Islands, Former 

Yugoslav Republic of Macedonia,  Georgia,  Moldova,  Montenegro,  Serbia,  Tunisia, Turkey 

and Ukraine“. 

 

9. Otázka ohľadom MSCA Postdoc fellowships - bude v rámci tejto schémy pokračovať Career 

Restart Panel ako v H2020? 

 

V Horizon Europe nebude zvlášť panel na Career Restart. Hodnotenie bude prebiehať 

v nasledovných paneloch: Chemistry (CHE), Social Sciences and Humanities (SOC), Economic 

Sciences (ECO), Information Science and Engineering (ENG), Environment and Geosciences 

(ENV), Life Sciences (LIF), Mathematics (MAT), Physics (PHY). Each panel will establish two 

ranked lists, one for European and one for Global Postdoctoral fellowships. 

„European and Global Postdoctoral Fellowships will have separate budgets. The distribution of 

respective available funds will be proportional to the number of eligible proposals received in 

each main evaluation panel“. 

Prestávky vo výskumnej kariére sa budú zohľadňovať pri posudzovaní rokov výskumnej praxe, 

t. j. sa nebudú započítavať do výskumnej praxe pri posudzovaní oprávnenosti žiadateľa. Je to 

dôležité predovšetkým vo vzťahu k zavádzaniu obmedzenia pre oprávnenosť uchádzačov na 

počet rokov výskumnej praxe po získaní PhD. Táto formulácia však ešte prechádza 

pripomienkovacím konaním. 

„At the call deadline, supported researchers must have a maximum of 6 years full-time 

equivalent experience in research, measured from the date that the researcher was in a 

possession of a doctoral degree and certified by appropriate documents. Years of experience 

outside research and career breaks (e.g. due to parental leave), will not be taken into account. 

For nationals or long-term residents of EU Member States or Horizon Europe Associated 

Countries who wish to reintegrate to pursue their research career in EU Member States or 

Horizon Europe Associated Countries, years of experience in research in third countries will 

not be considered in the above maximum“.   

 



10. Bude niektorá inštitúcia spadať do kategórie veľkej inštitúcie pre SPA audit? Spomínali ste 

že EK urobí audit pre 100 najväčších organizácií z pohľadu získavania projektov. 

 

EK zatiaľ nezverejnila podmienky pre SPA audity v dostatočnom rozsahu, aby sme mohli urobiť 

jednoznačný záver. Napriek tomu, náš názor je, že slovenské subjekty nie sú predmetom SPA. 

Jediná možnosť by bola, ak by sa inštitúcia výraznejším spôsobom začala zúčastňovať 

programu HEU čo do počtu účastí a súčasne aj do objemu získaných finančných prostriedkov.  

 

11. Bude EK v rámci tých 100 najväčších organizácií pre SPA audity vyberať aj podľa toho, aby 

mala zastúpené aj všetky členské/asociované štáty? 

 

Na základe informácií, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii, sa SPA audity neviažu na jednotlivé 

asociované/členské štáty. Viažu sa na účasť inštitúcie v programe Horizon - jej veľkosti z 

pohľadu objemu získaných grantov a finančných prostriedkov v porovnaní s ostatnými 

zúčastnenými subjektmi. 

 

12. Akým spôsobom plánuje SR efektívne podporovať Partnerstvá programu Horizon Europe?  

Bude sa robiť nejaká prioritizácia tém Partnerstiev vzhľadom na potreby/priority SR?  

Príprava niektorých Partnerstiev  na úrovni EK a kľúčových partnerstiev už  začal prebiehať. 

 

Na základe článku 8. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Horizont 

Európa (verzie, ktorá bola schválená Radou EÚ) sa môžu príspevky zo štrukturálnych fondov  na 

podporu partnerstiev považovať za príspevky členského štátu. V tomto zmysle momentálne 

ešte stále prebiehajú rokovania na úrovni Európskej komisie, konkrétne medzi DG Reseach 

a DG Regio. Súčasne sekcia vedy a techniky rokuje so sekciou štrukturálnych fondov EÚ 

MŠVVaŠ SR, ktorá je naklonená tomu, aby boli partnerstvá financované z EŠIF, teda z príslušnej 

časti nášho budúceho OP.  

 

13. O ktoré partnerstvá prejavilo záujem Slovensko? 

 

Ku koncu septembra 2020 prejavili slovenské subjekty záujem o nasledovné partnerstvá: 

Co-programmed European Partnerships 

European Open Science Cloud (EOSC) Partnership 

Co-funded European Partnerships 

European Partnership for Chemicals Risk Assessment 

European Partnership - ERA for Health 

European Partnership on Transforming Health and Care Systems 

European Partnership – Driving urban transitions to a sustainable future 

European Partnership for Clean Energy Transition 

European Partnership Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth 

European Partnership for Blue Oceans 

European Partnership Water Security for the Planet 

European Partnership for Innovative SMEs 

Institutionalised European Partnerships based on Article 185 



European Partnership on Metrology 

Institutionalised European Partnerships based on Article 187 

EU-Africa Global Health Partnership 

European Partnership for High Performance Computing 

European Partnership for Key Digital Technologies  

 

14. Je možné sprístupniť zoznam všetkých zástupcov SR v jednotlivých misiách/ mission boards?  

Mission Board - Mission on Climate: Jaroslav Myšiak (CMCC) 

Mission Assembly - Mission on Soil: Jaroslava Sobocká (NPPC) 

National Mission Sub-Groups: 

Mission on Climate: Mikuláš Černota (EUBA) a Tomáš Michalek (SAV) 

Mission on Cities: Ivan Pezlar (UPJŠ) 

Mission on Cancer: Lucia Messingerová a Ján Sedlák (obidvaja SAV) 

Mission on Soil: Martina Fikselová (SPU Nitra) a Beáta Houšková (NPPC) 

Mission on Oceans: Yvetta Velísková (SAV) 

 

 


