
Výskum 
a inovácia 

#HorizonEU

Horizont Európa

Na základe návrhu Komisie na zriadenie programu 

Horizont Európa, spoločnej dohody medzi 

spoluzákonodarcami a tzv. čiastočného 

všeobecného smerovania (schválené v apríli 2019)

BUDÚCI PROGRAM INVESTÍCIÍ EÚ PRE VÝSKUM 

A INOVÁCIU (2021 – 2027)

This presentation is for information only and doesn't necessarily represent the position of the European 

Commission. Please consult the official documents and follow the inter-institutional negotiations.



Horizont Európa – Investovanie do 

formovania našej budúcnosti



Naša vízia

Udržateľná, spravodlivá a prosperujúca

budúcnosť pre ľudí a planétu založená 

na európskych hodnotách.

 riešenie otázok zmeny klímy 

(35 % rozpočtového cieľa)

 pomoc pri dosahovaní cieľov

udržateľného rozvoja 

 podpora konkurencieschopnosti 

a rastu v Únii
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Hoci má Európa výskum na svetovej 

úrovni a silné priemyselné odvetvia...

Naším hlavným zdrojom sú naše vedomosti 

a zručnosti. 

7 % svetového obyvateľstva

20 % globálneho výskumu a vývoja 

1/3 všetkých vedeckých publikácií vysokej 

kvality

...mohla by lepšie 

premietnuť svoje vedúce 

postavenie do inovácií 

a podnikania

1,3 %

podnikových 

investícií 

do výskumu 

a vývoja v EÚ

→

→

→



Odporúčania zo samitu v Sibiu: Európa môže 

formovať svoju budúcnosť prostredníctvom 

výskumu a inovácie

 Zameranie výskumu a inovácií na ekologickú, sociálnu 

a hospodársku transformáciu a súvisiace spoločenské výzvy

 Premietnutie silných stránok európskej vedy do vedúceho 

postavenia v prelomových a disruptívnych inováciách

 Stanovenie ambicióznych cieľov v súvislosti s otázkami, ktoré 

majú vplyv na náš každodenný život, napríklad s rozvojom 

zručností, bojom proti rakovine, so škodlivými emisiami a stavom 

oceánov vrátane plastov

 Zameranie sa na projekty špičkového výskumu a inovácie 

od fázy výskumu a hľadania inovačných riešení až po zavádzanie



Horizont Európa 

Ambiciózny rámcový program EÚ pre výskum a inováciu (2021 – 2027)

na posilnenie vedeckej a technologickej základne EÚ 

a Európskeho výskumného priestoru (EVP)

na podporu inovačnej kapacity, konkurencieschopnosti 

a zamestnanosti v Európe 

na plnenie priorít občanov a zachovanie nášho sociálno-

ekonomického modelu a hodnôt

Komisia navrhuje pre program Horizont Európa vyčleniť rozpočet vo 

výške 100 miliárd EUR. 



Pridaná hodnota vďaka programu Horizont Európa:

Prínosy 
pre 

Európu

Nadnárodná 
spolupráca, 

výmena 
a vzájomné 

kontakty Kritické 
množstvo

na riešenie 
globálnych 

výziev

Konkurenčné 
financovanie 
podporujúce 
excelentnosť

Zviditeľnenie 
popredného 

výskumu 
a inovácií

Nadnárodná 
mobilita 

Vytváranie 
nových 

príležitostí
na trhu

Posilnenie 
európskeho 
prostredia 
výskumu 
a inovácií

Prilákanie 
najlepších 
talentov



Horizont Európa –

Politická dohoda 



Európsky parlament a Rada dosiahli 

spoločnú dohodu o programe Horizont 

Európa 19. marca 2019 

 O rozpočte, synergiách 

a pridružení tretích 

krajín sa rozhodne 

v závislosti od rokovaní 

o celkovom VFR

 Komisia začala 

s prípravami na 

implementáciu 

programu Horizont 

Európa 



Horizont Európa Predbežná štruktúra

Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Reforma a zlepšenie európskeho systému výskumu 

a inovácií
Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti

1. pilier
Excelentná veda

Európska rada pre výskum 

(ERC)

Akcie Marie 

Curie-Skłodowskej

Výskumné infraštruktúry

3. pilier
Inovatívna Európa

Európska rada pre inováciu 

(EIC)

Európske inovačné 

ekosystémy

Európsky inovačný 

a technologický 

inštitút (EIT)

2. pilier
Globálne výzvy 

a konkurencieschopnosť 

európskeho priemyslu

• Zdravie

• Kultúra, tvorivosť a inkluzívna 

spoločnosť 

• Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

• Digitalizácia, priemysel a vesmír

• Klíma, energetika a mobilita

• Potraviny, biohospodárstvo, 

prírodné zdroje, 

poľnohospodárstvo a životné 

prostredie

Spoločné výskumné centrum

K
la

s
tr

e



Návrh Komisie na rozpočet: 100 miliárd 

EUR* (2021 – 2027)

25,8 EUR

52,7 EUR

13,5 EUR

2,1 EUR 2,4 EUR

v mld. EUR
v súčasných cenách

Excelentná veda

Globálne výzvy a
konkurencieschopnosť
eur. priemyslu

Inovatívna Európa

Rozširovanie účasti a
EVP

Euratom

* Táto suma zahŕňa 3,5 miliardy EUR pridelených v rámci 
Fondu InvestEU. 



Horizont Európa –

Hlavné prvky



Získané poznatky Kľúčové novinky
z priebežného hodnotenia                                      v programe Horizont Európa

programu Horizont 2020

Rozšírené možnosti 

pridružovania

Väčší vplyv vďaka zameraniu 

na konkrétne misie 

a účasť občanov

Podpora prelomových inovácií

Posilnenie medzinárodnej 

spolupráce

Posilnenie otvorenosti

Racionalizácia systémov 

financovania

Európska rada pre inováciu

Misie (výskum a inovácie)

Nový prístup k partnerstvám

Politika otvorenej vedy

Šírenie excelentnostiPodpora účasti 



Európska rada pre inováciu 

Podpora inovácií prelomovej a disruptívnej povahy s potenciálom 

rozširovania, ktoré sú pre súkromných investorov príliš rizikové (70 % 

rozpočtu vyčleneného pre MSP)

Prieskumník (Pathfinder): granty

(od prvotnej technológie 

k fáze pred komerčným využitím)

Akcelerátor (Accelerator):

čisto grantová podpora 

a kombinované financovanie

(od fázy pred komerčným využitím 

k trhu a k rozšíreniu)

Európska rada pre 

inováciu – jednotné 

kontaktné miesto

Pomoc inovačným subjektom pri vytváraní trhov 

budúcnosti, stimulovaní súkromného financovania 

(pákový efekt), rozširovaní ich podnikov

Dva doplnkové nástroje na preklenutie priepasti medzi nápadom a projektom 

vhodným na investovanie

Pružné a iniciatívne riadenie a následné činnosti 

so zameraním na inovácie a s preberaním rizika



Misie v oblasti výskumu a inovácií

Misie v oblasti 

výskumu a inovácií

Lepšie zosúladenie výskumu a inovácií v EÚ 

s potrebami spoločnosti a občanov, so silnou 

viditeľnosťou a vplyvom

V programe Horizont Európa sa vymedzujú charakteristiky misií a aspekty riadenia, 

ako aj päť oblastí misií. 

Konkrétne misie sa naplánujú v rámci piliera Globálne výzvy 

a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu (a budú sa opierať o vstupy 

z iných pilierov) 

Misia je portfólio medzidisciplinárnych činností so zameraním na dosiahnutie 

ambiciózneho, inšpiratívneho a merateľného cieľa v stanovenej lehote,

ktorý má vplyv na spoločnosť a tvorbu politík, ako aj význam pre značnú 

časť populácie Európy a širokú škálu občanov Únie.



Oblasti 
misií

Adaptácia na zmenu klímy 
vrátane transformácie 

spoločnosti

Rakovina

Zdravé 
oceány, moria, 

pobrežné
a

vnútrozemské 
vody 

Zdravie pôdy 
a potraviny

Klimaticky 
neutrálne 

a inteligentné 
mestá 



Nový prístup k európskym partnerstvám 

Spoločne 
programované

Na základe memoránd 
o porozumení/zmluvných 
dohôd; nezávislá 
implementácia partnermi 
a programom Horizont 
Európa

Spolufinancované

Založené na spoločných 
programoch, ktoré 
schválili a vykonávajú 
partneri; záväzok 
partnerov k peňažným 
a nepeňažným 
príspevkom

Inštitucionálne

Na základe dlhodobého 
rozmeru a potreby 
vysokej integrácie; 
partnerstvá založené   
na článkoch 185 až 187 
ZFEÚ a nariadenia 
o EIT s podporou 
z programu Horizont 
Európa

Nová generácia ambicióznejších partnerstiev zameraných na plnenie cieľov 

v rámci podpory dohodnutých cieľov politiky EÚ 

Kľúčové prvky
 jednoduchá štruktúra a súbor nástrojov

 súdržná koncepcia životného cyklu

 strategická orientácia



Oblasti 
možných 

inštitucionálnych 
európskych 
partnerstiev 
(na základe 

článkov 185 až 
187 ZFEÚ)

Inovácie 
v oblasti 
zdravia 

Kľúčové 
digitálne 

a podporné 
technológie

Udržateľné 
riešenia 
založené 
na 
biologických 
materiáloch

Letová 
prevádzka, 

letectvo 
a železnice EÚ

Metrológia

Uskladňovanie 
vodíkovej 
a udržateľnej 
energie

Čistá, 
prepojená 
mobilita

Inovačné 
MSP



 Všeobecná otvorenosť pre medzinárodnú účasť

 Zintenzívnené cielené opatrenia 

(hlavné iniciatívy, spoločné výzvy atď.)

Väčšia otvorenosť pridružovaniu

 Tretie krajiny s dobrou kapacitou v oblasti vedy, technológií a inovácií

 Zohľadnenie cieľa podpory hospodárskeho rastu v Európe 

prostredníctvom inovácií

Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná 

spolupráca

Spoločné riešenie globálnych spoločenských 

výziev; prístup k najlepším talentom, odborným 

znalostiam a zdrojom sveta; posilnená ponuka 

inovačných riešení a dopyt po nich



Otvorená veda v rámci celého programu

 Podpora zručností výskumníkov a systém odmeňovania za otvorenú vedu

 Využívanie európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) 

Povinný otvorený prístup k publikáciám: príjemcovia zabezpečia, aby si oni 

sami alebo autori zachovali dostatočné práva duševného vlastníctva na splnenie 

požiadaviek otvoreného prístupu

Zabezpečenie otvoreného prístupu k výskumným údajom: v súlade

so zásadou „tak otvorené, ako je len možné, tak uzavreté, ako je potrebné“; 

povinný plán správy údajov FAIR (vyhľadateľných, prístupných, interoperabilných 

a opätovne použiteľných) a otvorených výskumných údajov

Otvorená veda
Lepšie šírenie a využívanie výsledkov 

výskumu a inovácií a podpora aktívneho 

zapojenia spoločnosti



Rozširovanie účasti/šírenie excelentnosti

15 členských štátov a 9 

najvzdialenejších regiónov 

oprávnených na pozíciu 

koordinátora

Najmenej 3,3 % rozpočtu

Vytváranie 

tímov 

Vedúci 

výskumní 

pracovníci 

(EVP)

Iniciatívy v oblasti excelentnosti

Cirkulácia mozgov

Nadväzovanie 

kontaktov

Podpora národných 

kontaktných 

miest (NKM)

Predbežné kontroly 

návrhov

Uznanie účasti

Pripojenie 

k rozbehnutému 

projektu (hop-in)

EXCELENTNOSŤ
Podpora účasti

Uľahčovanie spolupráce

Príspevok k zmenšovaniu rozdielov 

v oblasti výskumu a inovácií

Vytváranie 

partnerstiev 

Európska 

spolupráca 

v oblasti 

vedy 

a techniky 

(COST)



Horizont Európa –

Podrobnosti



Postavili sme nanovozidlo s

pohonom všetkých štyroch kolies. 

Bez financovania z Európskej 

rady pre výskum 

by to nebolo možné. 

profesor Ben Feringa

laureát Nobelovej ceny za rok 2016, 

Davos 2018



1. pilier

EXCELENTNÁ VEDA: 
posilnenie a rozšírenie excelentnosti 

vedeckej základne Únie

Európska rada pre 

výskum (ERC)

 Výskum 

na hraniciach 

poznania 

vykonávaný 

najlepšími 

výskumníkmi a ich 

tímami

Výskumné 

infraštruktúry

 Integrované 

a navzájom 

prepojené 

výskumné 

infraštruktúry 

na svetovej 

úrovni 

Návrh Komisie: 

2,4 miliardy EUR

Návrh Komisie: 

6,8 miliardy EUR

Návrh Komisie: 

16,6 miliardy EUR

Akcie Marie Curie-

Skłodowskej

 Vybavenie 

výskumníkov 

najnovšími 

vedomosťami 

a zručnosťami 

prostredníctvom 

mobility a odbornej 

prípravy 



Program Horizont 2020 

mojej organizácii umožňuje, 

aby preukázala excelentnosť nášho 

výskumu a náš záväzok pracovať 

v prospech spoločnosti v omnoho väčšom 

rozsahu, než by bolo inak 

možné! 

Z nórskeho výskumného ústavu



2. pilier – Klastre

Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 

európskeho priemyslu: posilnenie kľúčových 

technológií a riešení na podporu politík EÚ a cieľov 

udržateľného rozvoja 
Návrh Komisie na rozpočet: 52,7 miliardy EUR

Digitalizácia, 

priemysel 

a vesmír

Kultúra, 

tvorivosť 

a inkluzívne 

spoločnosti

Civilná 

bezpečnosť 

pre 

spoločnosť

Zdravie

Potraviny, 

biohospodárstvo, 

prírodné zdroje, 

poľnohospodárstvo 

a životné prostredie

Klíma, 

energetika 

a mobilita



Združenie univerzít

Zahrnutím výskumu aj inovácií 

do jedného programu Horizont 2020 

sa podporilo trhové uplatnenie excelentného 

európskeho výskumu, čím sa pripravila pôda 

pre inovácie zajtrajška.



3. pilier

INOVATÍVNA EURÓPA: 
stimulovanie prelomových riešení prispievajúcich 

k budovaniu trhu a ekosystémov priaznivých pre inováciu

Európska rada 
pre inováciu 
(EIC)

 Podpora inovácií 

s prelomovým 

potenciálom 

a potenciálom 

vytvorenia trhu

Európske
inovačné
ekosystémy

 Spojenie 

s regionálnymi 

a vnútroštátnymi 

inovačnými 

aktérmi 

Európsky inovačný
a technologický
inštitút (EIT)

 Spojenie kľúčových 

aktérov (výskum, 

vzdelávanie 

a podnikanie) 

na základe spoločného 

cieľa na rozvoj inovácií

Návrh Komisie: 

3 miliardy EUR

Návrh Komisie: 10,5 miliardy EUR 

vrátane až 500 miliónov EUR

pre ekosystémy



Program Horizont 2020 

mi mimoriadne pomohol

skonsolidovať si kariéru 

v domovskej krajine 

(v porovnaní s USA).

Výskumný pracovník z Maďarska



Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho 

výskumného priestoru: optimalizácia silných 

stránok a potenciálu pre inovatívnejšiu Európu 

Rozširovanie účasti a šírenie 

excelentnosti, napr.

 vytváranie tímov a partnerstiev 

 vedúci výskumní pracovníci (EVP)

 európska spolupráca v oblasti vedy 

a techniky (COST)

 podpora pre NKM

 cirkulácia mozgov a iniciatívy 

v oblasti excelentnosti

 pripojenie k rozbehnutému projektu

Reforma a posilnenie 

európskeho systému

výskumu a inovácií

 vedecké dôkazy a prognózy

 otvorená veda

 nástroj na podporu politík

 atraktívna kariéra výskumníka

 občianska veda, zodpovedný výskum 

a inovácie 

 rodová rovnosť

Spoločná dohoda: najmenej 3,3 % 

rozpočtu programu Horizont Európa



Program Euratomu v oblasti výskumu 

a odbornej prípravy (2021 – 2025)
 Cieľ

Výskumné činnosti a odborná príprava na zníženie rizík z hľadiska 

jadrovej bezpečnosti a ochrany, rozvoj bezpečných jadrových 

technológií a optimálna ochrana pred žiarením.

 Kľúčové novinky:

 intenzívnejšie zameranie na používanie žiarenia mimo energetiky 

(zdravotníctvo, priemysel, vesmír)

 otvorenie možností mobility pre výskumníkov v jadrovej oblasti 

zaradením do akcií Marie Curie-Skłodowskej

 zjednodušenie: počet špecifických cieľov zo súčasných 14 na 4, 

zahŕňajúce priame akcie (implementuje JRC) aj nepriame akcie

 Návrh Komisie na rozpočet: 2,4 miliardy EUR (2021 – 2027)



InvestEU pre výskum a inovácie

Stimuluje viac investícií do výskumu a inovácií, najmä 

investície súkromného sektora; vytvára pákový efekt a dopĺňa 

vnútroštátne/regionálne iniciatívy

Nenarúša trh: zasahuje len s cieľom zaplniť medzery vo 

financovaní v reťazci realizácie výskumu a inovácie (najmä 

z dôvodu vysokého rizika) 

Podporné kanály:

 Fond InvestEU 

 Pomoc z fondu InvestEU

 Portál InvestEU

Vedie k odhadovaným

200 miliardám EUR investícií do

výskumu a inovácií; trhové

financovanie na využívanie 

a rozširovanie európskeho 

výskumu a inovácií



Program Horizont 2020 

je vynikajúcou 

príležitosťou na posilnenie 

spolupráce a aktívnych partnerstiev 

medzi priemyslom, akademickou obcou 

a dodávateľským reťazcom

a predstavuje kľúčovú hybnú silou na 

zachovanie vedúceho 

postavenia v priemysle.

Podnik z Holandska



Horizont Európa –

Spôsob vykonávania



 ešte väčšie zosúladenie s nariadením o rozpočtových pravidlách

 väčšie využívanie zjednodušených foriem grantov v príslušných 

prípadoch (v nadväznosti na skúsenosti z testovania 

jednorazových platieb v rámci programu Horizont 2020)

 širšie akceptovanie bežných postupov účtovania nákladov 

 rozšírenie vzájomného využívania auditov v prospech 

prijímateľov, ktorí sa zúčastňujú na viacerých programoch Únie

 atraktívneho modelu financovania Horizontu 2020 vrátane 

až 100 % miery financovania priamych nákladov

 zásady jednotného súboru pravidiel 

Jednoduché a účelné pravidlá

pri zabezpečení kontinuity a konzistentnosti pre prijímateľov 
zachovaním



Návrh Komisie, pokiaľ ide o synergie 

s ostatnými programami Únie 

Iné programy Únie (okrem iného)

Posilnené synergieHorizont Európa

Spoločná 

poľnohosp. 

politika
Nástroj

na prepájanie

Európy

Digitálna 

Európa

Erasmus

EFRR

Vonkajší 

nástroj

Fond 

pre inovácie

Fond 

pre vnútornú 

bezpečnosť

Európsky námorný 

a rybársky fond

InvestEU

LIFE

Program 

jednotného 

trhu

Vesmírny program

Zlučiteľnosť

Harmonizácia pravidiel 

financovania; flexibilné systémy 

spolufinancovania; 

združovanie zdrojov na úrovni 

EÚ 

Súdržnosť a doplnkovosť

Zosúladenie strategických priorít 

na podporu spoločnej vízie

ESF+



Horizont Európa – Vplyv, pružnosť, 

spoločné navrhovanie



Kľúčové cesty k dosiahnutiu vplyvu na účely 

sledovania pokroku 

Hospodársky

vplyv

Vedecký

vplyv

Spoločenský

vplyv

1. Vytváranie kvalitných nových vedomostí

2. Posilňovanie ľudského kapitálu v oblasti výskumu a inovácií

3. Podpora šírenia vedomostí a otvorenej vedy

4. Riešenie polit. priorít EÚ a glob. výziev prostr. výskumu a inovácií

5. Dosahovanie prínosov a vplyvu prostr. misií v obl. výskumu a inovácií

6. Posilnenie prijímania výskumu a inovácií v spoločnosti

7. Vytváranie rastu založeného na inováciách

8. Vytváranie väčšieho počtu lepších pracovných miest

9. Zvýšenie investícií do výskumu a inovácií



Strategický plán vykonávania 

programu Horizont Európa

V strategickom pláne (nový vykonávací akt Komisie) sa pripraví obsah 

pracovných programov a výziev na predkladanie návrhov na prvé štyri roky

 Strategické smerovanie podpory výskumu a inovácií, očakávané vplyvy 

 Partnerstvá a misie 

 Oblasti medzinárodnej spolupráce

 Otázky ako:

• rovnováha medzi výskumom a inováciou

• spoločenské a humanitné vedy

• kľúčové podporné technológie a strategické hodnotové reťazce

• rodové otázky

• etika a integrita

• šírenie a využívanie 



Hlavné prvky
Včasné zapojenie a rozsiahle výmeny s členskými štátmi

Rozsiahle výmeny s Európskym parlamentom

Konzultácie so zainteresovanými stranami a širšou verejnosťou

Legislatívny balík 
programu 

Horizont Európa

Strategický plán 
na roky 2021 –

2024

Pracovný 
program na roky 

2021 – 2022

Výzvy
na predkladanie 

návrhov

Strategický plán dáva smerovanie 

pracovnému programu



Kroky smerom k prvému pracovnému 

programu Horizontu Európa

Začiatok programu Horizont Európa

Leto 

2019 

2020

Jeseň –

zima 

2019/2020

Spol. vytváranie na Dňoch výskumu a inovácie 24. – 26. septembra

Rozsiahle výmeny informácií s novým Európskym parlamentom 

Vytvorenie novej Komisie – plánované schválenie 

strategického plánu

Včasné zapojenie členských štátov a výmena informácií 

s nimi, konzultácie so zainteresovanými stranami a širšou 

verejnosťou, zriadenie rád pre misie

2021

Návrh prvého pracovného programu Horizontu Európa 

na základe strategického plánu 





Dni výskumu a inovácie, 

24. – 26. septembra 2019

 Spájanie tvorcov politiky, výskumníkov, inovátorov, zástupcov 

občianskej spoločnosti a iných zainteresovaných strán 

 Tri dni plné diskusií, hľadania riešení a inovácií – s cieľom 

pomôcť formovať budúcnosť politiky v oblasti výskumu 

a inovácií

Bude sa diskutovať najmä o troch kľúčových prvkoch programu 

Horizont Európa:

• strategický plán 

• misie

• inštitucionálne partnerstvá



Sledujte nás a získavajte najnovšie informácie:

@Moedas @EUScienceInnov @EU_H2020 @HorizonMagEU

https://www.facebook.com/EUScienceInnov/

https://www.facebook.com/cmoedas/

Osobitné webové sídlo Horizont Európa

http://ec.europa.eu/horizon-europe

Európska rada pre inováciu

http://ec.europa.eu/research/eic

Rozpočet EÚ pre budúcnosť

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm

#HorizonEU

https://twitter.com/Moedas
https://twitter.com/EUScienceInnov
https://twitter.com/EU_H2020
https://twitter.com/HorizonMagEU
https://www.facebook.com/EUScienceInnov/
https://www.facebook.com/cmoedas/
http://ec.europa.eu/horizon-europe
http://ec.europa.eu/research/eic
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm


„Sme na najlepšej ceste, aby 

sme v roku 2021 mohli 

spustiť vôbec 

najvýznamnejší európsky 

program pre výskum 

a inovácie, a tak formovať 

budúcnosť v záujme 

silného, udržateľného 

a konkurencieschopného 

európskeho hospodárstva 

a v prospech všetkých 

regiónov v Európe.“ 

Carlos Moedas, člen Komisie, 20. marca 2019



Ďakujeme!

#HorizonEU

© Európska únia, 2019. | Zdroj obrázkov: © darkovujic, #82863476; © Konovalov Pavel, #109031193; 2018. Fotolia.com

http://ec.europa.eu/horizon-europe

http://ec.europa.eu/horizon-europe


Príloha s doplňujúcimi materiálmi



Nasledujúci dlhodobý rozpočet EÚ (2021 – 2027):

Investovanie do budúcnosti

Program Digitálna Európa a Nástroj na prepájanie Európy – digitalizácia 

Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER) 

Program Euratomu v oblasti výskumu a odbornej prípravy

Fond InvestEU – inovačná zložka 

Horizont Európa 

Zdroj: Európska komisia. 
Poznámka: V porovnaní s viacročným finančným rámcom na obdobie 2014 – 2020 pre EÚ27 (odhad).

V nadväznosti na úspech 

hlavných programov EÚ v oblasti 

výskumu a inovácie z minulosti 

Komisia navrhuje zvýšiť investície 

do výskumu a inovácií a digitálnej 

oblasti vyčlenením 114,2 miliardy EUR 

v budúcom viacročnom finančnom rámci. 



Hlavné prvky návrhu Komisie sa zachovávajú

Štruktúra troch pilierov, ktorými sa rieši základná veda, globálne 

výzvy a inovácie

Misie ako hlavná novinka v záujme väčšieho vplyvu a zviditeľnenia 

Nový medziodvetvový klastrový prístup

Európska rada pre inováciu ako jednotné kontaktné miesto pre inovácie 

s cieľom pomôcť malým podnikom inovovať a rozširovať sa

Strategický plán na stanovenie smerovania pracovných programov

Nový prístup k partnerstvám na racionalizáciu situácie

Cesty k dosiahnutiu vplyvu na sledovanie pokroku pri dosahovaní 

cieľov programu v priebehu času

Pravidlá účasti zamerané na ďalšie zjednodušenie a spoľahlivejší 

režim otvoreného prístupu



Hlavné zmeny zavedené Radou a EP

Zrýchlený postup v 2. pilieri a EIC Prieskumník (Pathfinder) pre 

návrhy zdola nahor, malé konzorciá a čas na udelenie grantu 

nepresahujúci šesť mesiacov

Strategické plánovanie ako vykonávajúci akt Komisie na 

uľahčenie vykonávania

Rozširovanie účasti: dodatočné opatrenia a zvýšený 

rozpočtový výhľad

Klaster pre inkluzívnu a bezpečnú spoločnosť sa rozdeľuje na 

dva klastre

Uvádza sa zoznam oblastí možných misií a inštitucionálnych 

partnerstiev na základe článkov 185 až 187 ZFEÚ

EIC má poskytovať dva typy podpory: kombinovanú

a čisto grantovú



Rozpočet vyčlenený 

na rozširovanie účasti 3,3 % 

(nové odôvodnenie)

• Rozpočet na vesmír „úmerne zodpovedajúci“ 

programu Horizont 2020 (odôvodnenie)

• Rozpočet EIT odstránený zo SP (v súvislosti 

s právnym základom)

Štruktúra

(3 piliere, 6 

klastrov)

Rozpočet 

(v zátvorkách; 

súvisí s VFR)

Parlament Rada

Ciele
• Posilnenie spolupráce (špecifický cieľ)

• Podpora širšej účasti (operačný cieľ)

+

• Zásady (nové) vrát. krajín, ktorých sa týka 

rozširovanie účasti, spoločenských 

a humanitných vied, medzinárodnej spolupráce, 

rodových otázok, administratívneho zaťaženia, 

3 % investičného cieľa, 35 % klimatického cieľa

• Príspevok k zmenšovaniu rozdielov v oblasti 

výskumu a inovácie

Nový zrýchlený 

postup v 2. pilieri 

a EIC 

Prieskumník

• Osobitný klaster

pre bezpečnosť 

• Tvorivosť sa pridala 

do klastra pre inkluzívnu 

spoločnosť

Samostatné konfigurácie programového výboru 

pre ERC, akcie Marie Curie-Skłodowskej, 

bezpečnosť a rozširovanie a ad hoc stretnutia 

o horizontálnych a/alebo prierezových otázkach ako 

vesmír a mobilita

Horizont Európa

Návrh Komisie



Parlament Rada

Oblasti možných 

misií a partnerstiev 

v prílohe k RP

Misie

EIC

Partnerstvá Maximálny rozpočet partnerstiev

+
Maximálny rozpočet na misie (10 % ročného 

rozpočtu 2. piliera na prvé tri roky) s posúdením

• Identifikácia misií v strategickom pláne

• Včasné zapojenie ČŠ

Horizont Európa

Návrh Komisie

Strategické 

plánovanie

Odôvodnenie o hlavných iniciatívach k FET 

Rozpočet na čisto grantovú podporu zodpovedajúci 

nástroju pre MSP v odôvodnení

Spoločné vytváranie, 

spoločné navrhovanie, 

občania/občianska 

spoločnosť ako zásada 

programu

• Nové ustanovenie o EIC Prieskumníku (EIC 

Pathfinder) v RP

• EIC Akcelerátor (EIC Accelerator): najmä 

kombinované financovanie

Vykonávací akt 

s doložkou 

o nevydaní 

stanoviska

Včasné zapojenie ČŠ 

a rozsiahle konzultácie 

s EP



Parlament Rada

Rozširovanie 

účasti 

(zdvojnásobenie 

rozpočtu)

Odmeňovanie 

zamestnancov

• Návrh Komisie na projektové odmeňovanie 

s odkazom na poplatky na sociálne 

zabezpečenie 

• Odôvodnenie o rozpočte na rozširovanie 

účasti

+

–

• Pevne stanovený zoznam ČŠ, v ktorých 

prebieha rozširovanie účasti, v hlavnom 

článku

• Iniciatívy v oblasti excelentnosti

• Odôvodnenie o rozpočte na rozširovanie 

účasti „najmenej 3,3 %“ 

• podpora pre NKM

• „Balík týkajúci sa pokroku Európy“

s ustanovením o pridaní sa k rozbehnutému 

projektu

• Služby budovania kontaktov

Horizont Európa

Návrh Komisie

• Odkaz na rozdiely v odmeňovaní 

v odôvodnení

• ČŠ majú prijať opatrenia o mzdách, Komisia 

má monitorovať vývoj 



Klastre piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu 

Klastre Oblasti intervencie

Zdravie

• Zdravie počas celého života

• Neprenosné a zriedkavé ochorenia

• Nástroje, technológie a digitálne riešenia 

v oblasti zdravia a starostlivosti vrátane 

personalizovanej medicíny

• Environmentálne a sociálne determinanty 

zdravia 

• Infekčné choroby vrátane chorôb súvisiacich 

s chudobou a zanedbávaných chorôb

• Systémy zdravotnej starostlivosti

Kultúra, tvorivosť 

a inkluzívna spoločnosť 

• Demokracia a správa vecí verejných                   

• Sociálna a hospodárska transformácia
• Kultúra, kultúrne dedičstvo a tvorivosť

Civilná bezpečnosť pre 

spoločnosť

• Spoločnosť odolná proti katastrofám 

• Ochrana a bezpečnosť
• Kybernetická bezpečnosť

Digitalizácia, priemysel 

a vesmír

• Výrobné technológie

• Vyspelé materiály

• Internet ďalšej generácie

• Odvetvia obehového hospodárstva                                          

• Vesmír vrátane pozorovania Zeme               

• Vznikajúce podporné technológie

• Kľúčové digitálne technológie vrátane 

kvantových technológií

• Umelá inteligencia a robotika

• Vyspelá výpočtová technika a veľké dáta (big 

data)

• Nízkouhlíkový a ekologický priemysel

• Vznikajúce podporné technológie

Klíma, energetika a mobilita

• Klimatológia a riešenia v oblasti klímy                   

• Energetické systémy a siete                              

• Obce a mestá

• Konkurencieschopnosť priemyslu v oblasti 

dopravy         

• Inteligentná mobilita

• Zásobovanie energiou

• Budovy a priemyselné zariadenia v rámci 

energetickej transformácie

• Čistá, bezpečná a prístupná doprava 

a mobilita

• Uskladňovanie energie

Potraviny, biohospodárstvo, 

prírodné zdroje, poľnohosp. 

a živ. prostredie

• Pozorovanie životného prostredia

• Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo 

a vidiecke oblasti              

• Obehové systémy

• Potravinové systémy                                                

• Biodiverzita a prírodné zdroje

• Moria, oceány a vnútrozemské vodné útvary

• Inovačné systémy spojené s biologickými 

materiálmi v EÚ Biohospodárstvo



Má sa zabezpečiť otvorený prístup k vedeckým 

publikáciám

Má sa zabezpečiť otvorený prístup 

k výskumným údajom v súlade so zásadou 

„tak otvorené, ako je len možné, tak uzavreté, 

ako je potrebné“.

Má sa zabezpečiť zodpovedná správa údajov

v súlade so zásadami FAIR

Majú sa presadzovať a podporovať ďalšie 

postupy otvorenej vedy

Vo všetkých dohodách o pridružení a spolupráci 

s tretími krajinami sa má presadzovať 

a podporovať reciprocita v rámci otvorenej 

vedy

Povinný otvorený prístup k vedeckým 

publikáciám: majú sa zachovať dostatočné 

práva duševného vlastníctva

Otvorený prístup k výskumným údajom, „tak 

otvorené, ako je len možné, tak uzavreté, ako je 

potrebné“: výnimky

Zodpovedná správa výskumných údajov 

v súlade so zásadami FAIR; povinný plán správy 

údajov; prípadné povinné (v konkrétnych 

pracovných programoch) používanie 

európskeho cloudu pre otvorenú vedu 

na ukladanie údajov a poskytovanie prístupu 

k nim

Prípadné ďalšie iniciatívy alebo povinnosti 

prostredníctvom pracovných programov pre 

ďalšie postupy otvorenej vedy

Otvorená veda v celom programe

Čl. 10 – Otvorená veda 

Prístup

Čl. 35 – Využívanie a šírenie 

Podrobnosti



…a náš strategický plán pritiahne pozornosť a podnieti spoluprácu 

na medzinárodnej/globálnej úrovni

Proces strategického plánovania:

Strategické plánovanie programu

Horizont Európa v oblasti výskumu 

a inováciíPrítomnosť,

ktorú

máme

Budúcnosť, 

ktorú

chceme

Synergie s intervenciami v rámci ostatných politík EÚ

Synergie v rámci VFR

Synergie s opatreniami ČŠ



 Posilnenie synergií s inými programami EÚ

 Zjednodušenie vzorových dohôd o grante a usmernení 

pre prijímateľov

 Portál financovania a ponúk (Funding & Tender Opportunities

Portal) – jednotné kontaktné miesto 

na jednoduchý prístup k financovaniu EÚ a vykonávaniu projektov

Implementačná stratégia na presun pozornosti 

z administratívy na obsah 

Včasné konzultácie so zainteresovanými 
stranami/program 

pripravený na spustenie v roku 2021


