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Výskumné infraštruktúry

Commission Expert group: "shadow" Strategic Configuration of the Horizon Europe Programme
Committee (E03662), sub-group 10 „Research Infrastructures“.

Členovia za Slovenskú republiku:
- Martin Šponiar, Ivan Pezlar, Monika Bideu Repčíková

Pravidlá rokovania „shadow commitee“
- Za krajinu max 4 delegáti
- Skupina prijíma odporúčania, pokiaľ možno konsenzom 



Politický kontext
Priority novej Európskej komisie:
- Európska zelená dohoda, Európa pripravená na digitálny vek, Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, 
Silnejšia Európa vo svete, Podpora európskeho spôsobu života, Nový impulz pre európsku demokraciu

Plán obnovy:  
- Oprava a pripravenie sa na ďalšiu generáciu
- Investície do zelenej, digitálnej a odolnej Európy
- Na mobilizáciu potrebných investícií Komisia predkladá dve odpovede:
A) rozpočet na roky 2021-2027 
B) plán obnovy na roky 2021-2024

Aktualizovaná ERA: (Európsky Výskumný Priestor): Európsky výskumný priestor v novom kontexte:
- udržateľná, digitálna a odolná Európa 
- Konkurenčná udržateľnosť
- Digitálna transformácia
- COVID 19 a reakcia EÚ na zotavenie



Očakávania od R&I v pláne obnovy

“Our renewed commitment to modernize our economies, making them greener, more 

digital and more resilient, will ensure that we come out stronger from this crisis. R&I 

are vital to ensure a sustainable recovery for all”
Mariya Gabriel, Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth

Náš inovovaný záväzok modernizovať naše hospodárstva, aby boli zelenšie, digitálnejšie a 
odolnejšie, zabezpečí, že z tejto krízy vyjdeme silnejší. Výskum a inovácie sú nevyhnutné na 
zabezpečenie udržateľného oživenia pre všetkých

Zamerať sa na: zásadný výskum v oblasti zdravia, odolnosti a prechodu na zelené a digitálne 
technológie. 



Čo je ESFRI?
- ESFRI je Európske Strategické Fórum
- ESFRI bolo založené v roku 2002 rozhodnutím Rady EU pre konkurencieschopnosť

- ESFRI nie je súčasťou Európskej komisie
- ESFRI nie je programový výbor Horizontu a ani iných európskych programov

- ESFRI je platforma, kde si delegáti, pochádzajúcich z jednotlivých členských štátov EU 
a asociovaných krajín a komisie, vymieňajú si názory a vedú strategické diskusie a debaty, 
vypracovávajú stanoviská ku kľúčovým otázkam európskeho významu v oblasti výskumných 
infraštruktúr, a tiež sa istým spôsobom podieľajú na tvorbe národných politík. 

- ESFRI je veľmi jedinečné zhromaždenie, pretože kombinuje takpovediac administratívny prístup k  
„politike o vede“, tzv „policy making“, s vedeckými expertízami. 

- ESFRI má podporný aparát tzv „strategické pracovné skupiny“, ktoré zaručujú, že politické 
rozhodnutia/diskusie, ktoré sa v ESFRI vedú, majú reálne vedecké pozadie. 

- ESFRI združuje delegátov členských štátov EU, asociovaných krajín a zástupcov Európskej komisie 
(+SWG/IG, ad-hoc, =300)

- Od roku 2006 ESFRI vypracováva, ako jeden zo svojich výstupov  tzv „cestovné mapy“, ktoré sú 
referenčným dokumentom mnohé národné politiky, vrátane politík štrukturálnych fondov. 



Vízia ESFRI

- ESFRI nemá vlastný rozpočet, ale aj napriek tomu dokázalo mobilizovať vyše 20 miliárd zdrojov na 
výstavbu/podporu VI v Európe, tiež týmto spôsobom ESFRI má vplyv na prevádzkové náklady VI 
vo výške 1-1,5 mld EUR ročne, ktoré prichádzajú z členských štátov vrátane štrukturálnych fondov.

- ESFRI pracuje na naplnení svojej vízie „Vytvoriť efektívne fungujúci a vzájomne prepojený 
ekosystém výskumných infraštruktúr, schopný podporiť hľadanie vedecky podložených riešení a 
spoločensky relevantných výziev“

- Equipping Europe woth Infrastructures for Ground-Breaking Research“



Cieľ ESFRI

- Prostredníctvom jedinečnej konfigurácie: vedeckej expertízy s administratívnym zázemím a 
„policy making“ 

- Poskytnúť európskym vedcom čo najlepšie podmienky, najlepšie prostredie, najlepšie zázemie, 
aby mohli realizovať špičkový výskum, či základný alebo aplikovaný



Výstupy ESFRI

- Cestovná mapa 2006/2008/2010/2016/2018

- ESFRI Biela kniha 2020 – „Making science happen“ – Nová perspektíva pre výskumné 
infraštruktúry v Európe

- Obnova EU výskumného priestoru
- Argumentujeme, že výskumné infraštruktúry majú presahy aj do iných politik, ako iba do 

politík výskumných infraštruktúr 
- Sektorálne platformy – VI v širšom kontexte

- ESFRI poskytuje svoje know-how ministrom, Európskej komisii, výskumníkom a prakticky 
komukoľvek, kto o názor požiada



Čo je ESFRI ERIC

• Konzorcium Európskej výskumnej infraštruktúry (ERIC) je konkrétna právna forma, ktorá uľahčuje 
zakladanie a prevádzkovanie výskumných infraštruktúr s európskym záujmom.

• ERIC umožňuje založenie a prevádzku nových alebo existujúcich výskumných infraštruktúr na 
nehospodárnom základe

• ERIC sa stáva právnickou osobou odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Komisie o zriadení 
ERIC.

• ERIC môže vykonávať určité obmedzené hospodárske činnosti spojené s touto úlohou.

Výhody ERIC
• právna spôsobilosť uznaná vo všetkých krajinách EÚ
• flexibilita prispôsobiť sa konkrétnym požiadavkám každej infraštruktúry
• rýchlejší proces ako vytvorenie medzinárodnej organizácie
• oslobodenia od DPH a spotrebnej dane
• ERIC môže prijímať vlastné postupy obstarávania, ktoré musia rešpektovať zásady transparentnosti, 

nediskriminácie a hospodárskej súťaže.



Čo je ESFRI ERIC 2

Požiadavky na ERIC
• musí to byť európsky spoločný podnik (umožňuje tiež účasť krajín mimo Európy)
• predstavuje pridanú hodnotu pri rozvoji Európskeho výskumného priestoru (ERA) a významné 

zlepšenie v príslušných vedeckých a technologických oblastiach
• Európskej vedeckej komunite sa poskytuje skutočný prístup v súlade s pravidlami stanovenými v 

stanovách
• prispieva k mobilite znalostí a / alebo výskumných pracovníkov v rámci ERA
• prispieva k šíreniu a optimalizácii výsledkov

Postupy na založenie ERIC
• Postupy na získanie formálneho záväzku štátu stať sa členom alebo hostiteľom konzorcia ERIC sa v 

jednotlivých krajinách líšia. 
• Zainteresovaným stranám budúcich ERIC sa odporúča, aby pri príprave ERIC spolupracovali v 

dostatočnom predstihu so svojimi vnútroštátnymi orgánmi.



Biela kniha ESFRI 2020 Realizácia vedy

výskumné infraštruktúry 
ako základný pilier EVP

ekosystém usilujúci sa o 
vedeckú excelentnosť, 

nadnárodné služby, 
vzdelávanie a zručnosti

súdržnosť medzi 
európskymi, národnými a 
regionálnymi prioritami

výskumných infraštruktúr 
pre trvalo udržateľný rozvoj 

a financovanie

výskumné infraštruktúry 
ako strategické investície

výskum s dopadom, ktorý sa 
zameriava na 

celospoločenské výzvy

výskumné infraštruktúry 
ako hlavný podporovateľ 

otvorenej vedy

vzájomne prepojené služby 
poskytujúce SPRAVODLIVÉ a 
kvalitné certifikované voľne 

dostupné údaje

výskumné infraštruktúry 
ako inovačné a znalostné 

centrá

základ európskej 
konkurencieschopnosti s 
regionálnym dopadom a 

globálnym dosahom

Príspevok ESFRI k politike 
výskumnej infraštruktúry

Zaistenie primeranej 
kapacity

kľúčové odkazy



Work program: VI v HEU – strategické 
smerovanie 

Cieľ č.1: Dobre fungujúca európska výskumná infraštruktúra

Cieľ č.2: Umožnenie funkčného, otvoreného a FAIR ekosystému EOSC (European Open Souce Cloud)

Cieľ č.3: služby VI podporujúce výskum v oblasti zdravia, na urýchlenie zelenej a digitálnej transformácie, 
hraničného výskumu

Cieľ č.4: Ďalšia generácia vedeckých nástrojov, nástrojov a metód a pokročilé digitálne riešenia

Cieľ č.5: Umožnenie sieťového pripojenia pre spoluprácu bez hraníc



cieľ č.1 – dobre fungujúce prostredie európskych výskumných 
infraštruktúr  

Cieľ: vychádzať z 57 VI ESFRI a / alebo ERIC, vypracovať európsku stratégiu pre VI a TI a vytvoriť koherentné, 
aktívne a atraktívne prostredie VI znížením fragmentácie na národnej a regionálnej úrovni, zabezpečením 
koordinácie medzi členskými štátmi, pripojením VI k EOSC a podpora regionálnych ekosystémov výskumu a 
inovácií. Posilniť úlohu VI pre medzinárodnú spoluprácu a vedeckú diplomaciu.

Hlavný dopad: prevratný výskum a prelomové inovácie, zatraktívniť EVP pre výskumných pracovníkov z celého 
sveta a vyplniť medzery v znalostiach medzi krajinami a regiónmi. Podporiť úsilie v oblasti výskumu a inovácií 
umožňujúce systémové zmeny potrebné na skutočné transformačné spoločenské a hospodárske oživenie, ako 
sa uvádza v pláne obnovy. Zvýšiť schopnosť Európy reagovať v spolupráci s medzinárodnými aktérmi na 
vznikajúce výzvy na globálnej úrovni.

Prostredníctvom:

• Implementácia plánu ESFRI 2021 

• Konceptov nových VI na vyplnenie medzier 

• Konsolidácia prostredia VI

• Medzinárodná spolupráca

• Doplnková stratégia pre TI



Cieľ č. 2: Umožnenie funkčného, otvoreného a FAIR 
ekosystému EOSC 

Účel: Vytvoriť otvorený európsky vedecký klaud (EOSC), ako operačnej platformy umožňujúcej spoločné 
fér zdieľanie výskumných údajov, ktorá povedie k „web-u pre poskytovanie fér údajov a služieb“ pre vedu
Hlavný dopad:
• Transformácia spôsobu zdieľania a využívania výskumných údajov, ktorá vedie k lepšej kvalite a 
produktívnejším výsledkom výskumu, novým inovatívnym službám a službám s pridanou hodnotou.
• Uľahčenie vedeckej multidisciplinárnej spolupráce, ktorá vedie k objavom a riešeniam v kľúčových 
oblastiach, ako sú životné prostredie a zdravie
• Zvyšovanie dôvery vo vedu prostredníctvom väčšej otvorenosti a kvality

Prostredníctvom:
• web-u férových údajov
• Platforma EOSC založená na spoločnom základe 
• Podpora správy, postupov a údajov otvorenej vedy 
• prispievanie do spoločných európskych dátových priestorov



Cieľ č. 3: Služby VI na podporu výskumu v oblasti zdravia, na 
urýchlenie zelenej a digitálnej transformácie a na zlepšenie 
hraničných znalostí 

Cieľ: Poskytovať efektívne a na mieru šité výskumné a inovačné služby (napr. Prístup k jedinečným 
vedeckým nástrojom, poskytovanie vzoriek, spracovanie a analýza, dátové služby) na podporu 
efektívneho a pohotového systému zdravotníctva a na urýchlenie prechodu na zelenú a digitálnu 
budúcnosť. Služby VI budú zároveň pokračovať v umožňovaní rozvoja hraničných znalostí.
Hlavný vplyv: Posilnenie a zvýšenie dlhodobej a dôslednej kapacity spoločnosti na riešenie problémov v 
oblastiach spojených so zdravím a zelenou a digitálnou transformáciou vrátane lepšieho pochopenia 
sociálno-ekonomických dôsledkov.
Prostredníctvom:
• Poskytovanie služieb VI na základe výziev v kľúčových politických oblastiach, napr .:
 rozširovanie, lepšia integrácia a prístup k službám VI s cieľom lepšie porozumieť zmene podnebia a 

jeho sociálno-ekonomickým a environmentálnym vplyvom;
 služby svetelných zdrojov pre dopravu a energetické riešenia;
 ďalší rozvoj a prístup k službám federácie EBRAINS
 infraštruktúra projektu Human Brain pre technológie inšpirované neurovedami, zdravím a mozgom;
 biomedicínskych služieb VI na podporu životného cyklu výskumu v oblasti rakoviny, infekčných chorôb 

a personalizovanej medicíny.
• Služby VI umožňujúce hraničný výskum



Cieľ č. 4: Ďalšia generácia vedeckých nástrojov, nástrojov a 
metód a pokročilé digitálne riešenia 
Cieľ: Vyvinúť priekopnícke technológie VI, tj vedecké prístroje, nástroje, metódy a pokročilé digitálne 
riešenia, s cieľom umožniť nové objavy a udržať európske VI na najvyššej vedeckej úrovni a zároveň 
pripraviť cestu k inovatívnym riešeniam spoločenských výziev. a nové priemyselné aplikácie, výrobky a 
služby.
Hlavný vplyv: Zabezpečiť, aby Európa zostala na čele technologickej dokonalosti prostredníctvom 
investícií do rozvoja progresívnych technických prístrojov a nástrojov pre európske VI v spolupráci s 
priemyslom, ktoré im umožnia podporiť prechod na udržateľnú a zdravú spoločnosť , a zároveň zvyšuje 
konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.
Prostredníctvom:
• Pokročilého vedeckého prístrojového vybavenia, nástrojov a metód slúžiacich širokej komunite 
používateľov a / alebo novým oblastiam výskumu, napr. pokročilé snímače, zobrazovacie zariadenia, 
detektory svetelných zdrojov
• Interoperabilné interdisciplinárne digitálne riešenia: digitálne dvojčatá pre ultrakomplexné javy



Cieľ č. 5: Sieťové pripojenie - umožňuje spoluprácu bez hraníc

Cieľ: Rýchlejšia, odolnejšia a bezpečnejšia konektivita pre podporu vedcov s aplikáciami blízkymi 
aplikáciám v reálnom čase, ktoré umožňujú rozhodovanie založené na dôkazoch a efektívnu globálnu 
spoluprácu virtuálnych komunít
Hlavný dopad:
• Postaviť Európu na popredné miesto v globálnom výskume a vývoji, vytvorením podmienok 
potrebných na prilákanie dát a talentov a ponúkaním služieb spolupráce bez hraníc, zabezpečením 
širokopásmového, spoľahlivého a bezpečného cezhraničného prepojenia pre široký prístup k spoločným 
Európskemu dátovému priestoru
• Dosiahnuť globálne prepojenie a podporiť ciele politiky medzinárodnej spolupráce v Európe 
prostredníctvom posilneného prepojenia sietí výskumu a vývoja medzi Európou a rôznymi časťami 
sveta.
• Zvýšená kapacita základnej siete a podpora cezhraničných služieb základnej siete
• Pokročilé sieťové služby a technické riešenia na maximalizáciu využiteľnosti dostupných zdrojov a 
talentov
• Nasadenie a prispôsobenie európskych AAI (autentifikačné a autorizačné infraštruktúry) pre 
interoperabilitu
• Dlhodobé zmluvy a dohody o medzinárodnej konektivite, modernizáciu existujúcich spojení, novú 
kapacitu (alebo spektrum) a nové strategické väzby



Výzvy v rámci work programu výskumné infraštruktúry

Výzva - Rozvoj, konsolidácia a optimalizácia európskych výskumných infraštruktúr s cieľom udržať si 
svetové prvenstvo 2021 
HORIZON-INFRA-DEV-2021-01-01: Prípravná fáza nových projektov výskumnej infraštruktúry ESFRI 
HORIZON-INFRA-DEV-2021-01-02: Podpora pre Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry
HORIZON-INFRA-DEV-2021-01-03: Posilnenie dvojstrannej spolupráce v oblasti výskumných 
infraštruktúr s Afrikou: zlepšenie vedomostnej základne o zmene podnebia v Afrike
HORIZON-INFRA-DEV-2021-01-04: Prechod na prístup k digitálnej / vzdialenej výskumnej infraštruktúre 
a poskytovanie služieb: získané skúsenosti, potreby a najlepšie postupy
HORIZON-INFRA-DEV-2021-01-05: Podpora národných kontaktných miest (NCP) pre výskumné 
infraštruktúry

Výzva - Rozvoj, konsolidácia a optimalizácia európskych výskumných infraštruktúr s cieľom udržať si 
svetové prvenstvo 2022
HORIZON-INFRA-DEV-2022-01-01: Vývoj koncepcie výskumnej infraštruktúry



Výzvy v rámci work programu výskumné infraštruktúry 2

Výzva - Umožnenie funkčného, otvoreného a FAIR ekosystému EOSC 2021
Postupy otvorenej vedy a digitálne kvalifikovaná pracovná sila
HORIZON-INFRA-EOSC-2021-01-01: Podpora digitálne kvalifikovaných pracovných síl pripravených na 
EOSC
HORIZON-INFRA-EOSC-2021-01-02: Podpora rozvoja a koordinácie aktivít partnerstva EOSC
Podpora EOSC-Core: Povolenie prístupu k webu FAIR údajov a služieb
HORIZON-INFRA-EOSC-2021-01-03: Nasadenie komponentov EOSC-Core pre FAIR
HORIZON-INFRA-EOSC-2021-01-04: Inovatívne a prispôsobiteľné služby pre EOSC
Budovanie siete dát FAIR pre otvorenú vedu
HORIZON-INFRA-EOSC-2021-01-05 Umožnenie objavovania a interoperability spoločných výskumných 
objektov vo vedeckých komunitách
HORIZON-INFRA-EOSC-2021-01-06: FAIR a zdieľanie otvorených údajov na podporu európskej 
pripravenosti na infekčné choroby
HORIZON-INFRA-EOSC-2021-01-07: FAIR a zdieľanie otvorených údajov na podporu projektu „Mission
Conquering Cancer: Mission Possible“
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Výzva - Aktivácia funkčného, otvoreného a FAIR ekosystému EOSC 2022
Postupy otvorenej vedy a digitálne kvalifikovaná pracovná sila 

HORIZON-INFRA-EOSC-2022-01-01: Služby a nástroje na podporu systému hodnotenia výskumu, ktorý 
stimuluje otvorené vedecké postupy
HORIZON-INFRA-EOSC-2022-01-02: Zlepšenie a koordinácia technickej infraštruktúry pre inštitucionálne 
zverejňovanie v celej Európe 

Budovanie webu údajov FAIR pre otvorenú vedu 
HORIZON-INFRA-EOSC-2022-01-03: FAIR a zdieľanie otvorených údajov na podporu „Mission Starfish
2030: Restore our Ocean and Waters“ 
HORIZON-INFRA-EOSC-2022-01-04: Podpora iniciatív pomáhajúcich pri generovaní globálnych 
štandardov, špecifikácií a odporúčaní pre otvorené zdieľanie výskumných údajov, publikácií a softvéru 
FAIR
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Cieľ 3 - Služby výskumnej infraštruktúry na podporu výskumu v oblasti zdravia, na urýchlenie zelenej a 
digitálnej transformácie a na rozvoj hraničných znalostí INFRA-SERV-2021-2024
Výzva - Služby výskumnej infraštruktúry na podporu výskumu v oblasti zdravia, na urýchlenie zelenej a digitálnej transformácie a na 
zlepšenie hraničných znalostí 2021 
3.1 Poskytovanie služieb výskumnej infraštruktúry na základe výziev 
HORIZON-INFRA-SERV-2021-01-01: Služby výskumnej infraštruktúry pre rýchle výskumné reakcie na epidémie infekčných chorôb 
HORIZON-INFRA-SERV-2021-01-02: Služby výskumných infraštruktúr na podporu výskumu zameraného na rakovinu
HORIZON-INFRA-SERV-2021-01-03: Služby výskumných infraštruktúr pre udržateľné a odolné poľnohospodárstvo a agroekologické
prechody
HORIZON-INFRA-SERV-2021-01-04: Služby výskumných infraštruktúr zamerané na reakcie na riziká súvisiace s klímou pre životné 
prostredie
HORIZON-INFRA-SERV-2021-01-05: Služby výskumných infraštruktúr umožňujúce vývoj materiálov pre obehové hospodárstvo
HORIZON-INFRA-SERV-2021-01-06: Služby výskumnej infraštruktúry pre udržateľný a inkluzívny globálny hodnotový reťazec a 
zotavenie Európy po sociálno-ekonomických krízach
3.2 Služby výskumnej infraštruktúry prehlbujúce hraničné znalosti 
HORIZON-INFRA-SERV-2021-01-07: Služby výskumnej infraštruktúry prehlbujúce hraničné znalosti
Výzva - Služby výskumnej infraštruktúry na urýchlenie digitálnej transformácie 2022 
HORIZON-INFRA-SERV-2022-01-01: Umožnenie služieb výskumnej infraštruktúry pre lepšie využitie obrazových údajov na riešenie 
výziev v tematických výskumných oblastiach 
Výzva - Posilnenie významu neurovied pre zdravie a technológií inšpirovaných mozgom 
HORIZON-INFRA-SERV-2022-02-01: Implementácia digitálnych služieb na posilnenie výskumu neurovied pre zdravie a technológie 
inšpirované mozgom prostredníctvom EBRAINS 
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Cieľ 4 - Ďalšia generácia vedeckého prístrojového vybavenia, nástrojov a metód a pokročilé digitálne 
riešenia INFRA-TECH -2021-2024

Výzva - Nová generácia vedeckých prístrojov, nástrojov a metód 2021
HORIZON-INFRA-TECH-2021-01-01: Interdisciplinárne digitálne dvojčatá na modelovanie a simuláciu 
zložitých javov v službách spoločenstiev RI

Výzva - Nová generácia vedeckých prístrojov, nástrojov a metód 2022
HORIZON-INFRA-TECH-2022-01-01: Výskum a vývoj pre ďalšiu generáciu vedeckých prístrojov, nástrojov 
a metód

Cieľ 5 - Sieťové pripojenie vo výskume a vzdelávaní - Umožnenie spolupráce bez hraníc
Výzva - Pripojenie k sieti vo výskume a vzdelávaní - Umožnenie spolupráce bez hraníc 
HORIZON-INFRA-GEANT-2021-01-01: Rámcová dohoda o partnerstve (FPA) pre výskumné a vzdelávacie 
siete



ESFRI na Slovensku

ESFRI projekty Stav účasti SR
Energia SR nemá zastúpenie
Životné prostredie
EPOS - European Plate Observing System Neoficiálny pozorovateľ
LifeWatch ERIC - LifeWatch ERIC Neoficiálny pozorovateľ
Zdravie a potraviny
ECRIN ERIC – European Clinical Research Infrastructure Network pozorovateľ 
Euro-BioImaging - European Research Infrastructure for
Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences Perspektívny člen
INSTRUCT ERIC - Integrated Structural Biology Infrastructure Člen
Fyzikálne vedy a technika
European XFEL - European X-Ray Free-Electron Laser Facility Člen
HL-LHC - High-Luminosity Large Hadron Collider Člen
ILL - Institut Max von Laue - Paul Langevin Člen
Sociálna a kultúrna inovácia
CESSDA ERIC - Consortium of European Social Science Data Archives Člen
CLARIN ERIC - Common Language Resources and Technology Infrastructure Neoficiálny pozorovateľ
DARIAH ERIC - Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities Neoficiálny pozorovateľ
ESS ERIC - European Social Survey Člen
e-infraštruktúry
PRACE - Partnership for Advanced Computing in Europe Člen



Ďakujem za pozornosť....
Ivan.pezlar@upjs.sk


