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ŠTRUKTÚRA PROGRAMU



▪ pracovný program je dokument obsahujúci súbor výziev na prekladanie návrhov na určité 
časové obdobie

▪ prvé pracovné programy Horizont Európa sú dvojročné, pripravené na obdobie 2021 – 2022

PRACOVNÝ PROGRAM - ZÁKLADY 

Program Horizon Europe (2021-2027)

Pracovný program 

2021-22
Pracovný program Pracovný program ...



PRÍPRAVA PRACOVNÉHO PROGRAMU HORIZONT EURÓPA

▪ proces prípravy prvého pracovného programu prebehol pomocou tzv. tieňových tematických 
programových výborov 

▪ tieňové programové výbory boli ustanovené Európskou komisiou ako expertné skupiny s 
cieľom vypracovať prvý pracovný program pre každú oblasť programu Horizont Európa; jeho 
členmi sú nominovaní národní experti zastupujúci členské štáty EÚ

Európska 
komisia 

Národné 
delegácie

Programový 
výbor 



▪ Výraz intervenčná logika predstavuje systém, akým pracovný program a jeho výzvy 
interagujú s vopred stanovenými strategickými cieľmi, a to s cieľom zabezpečiť, aby vložené 
investície z verejných zdrojov priniesli očakávané výsledky

▪ Vedomosti o intervenčnej logike pracovného programu môžu viesť k správnemu pochopeniu toho, 
aké projekty sa očakávajú a k vypracovaniu konkurencieschopnejšieho projektového návrhu

INTERVENČNÁ LOGIKA



OD PRIORÍT EÚ K PRACOVNÉMU PROGRAMU

EU Policy
Priorities

Strategic plan
key strategic

orientations and 
impact areas

Strategic plan
expected
impacts

Work
Programme

destinations

▪ Pracovný program odráža priority stanovené v Strategickom pláne programu 
Horizont Európa na roky 2021-2024.  

▪ Strategický plán si stanovuje 4 kľúčové strategické orientácie (KSO) a 15 polí 
pôsobnosti (impact areas). 

▪ Tie sú založené na súbore 32 očakávaných dopadoch (expected impacts). 

▪ Každý jeden očakávaný dopad je adresovaný pomocou určených balíkov činností 
(výziev a tém) v pracovnom programe, pre ktorý sa používa termín destinácia 
(destination). 



NOVÁ TERMINOLÓGIA
Kľúčové strategické orientácie (Key Strategic

Orientations, KSOs) 

Skupina 4 najvyšších strategických cieľov 

odrážajúcich politické priority EK s cieľom 

maximalizovať účinok investícií do VaI

Polia pôsobnosti (Impact Areas) Skupina 15 oblastí, v ktorých je potrebné 

uskutočniť zmeny pomocou VaI

Očakávané dopady (Expected Impacts)

➢ Destinácie (Destinations)

= všeobecné ciele

Súbor 32 želaných účinkov na spoločnosť, 

životné prostredie, hospodárstvo a vedu 

(dlhodobá perspektíva)

Očakávané výsledky (Expected Outcomes)

➢ Topics (Témy)

= špecifické ciele

Výsledky projektov v podobe realizácie, šírenia, 

využívania a praktického zavádzania výstupov 

konkrétnymi cieľovými skupinami (strednodobá 

perspektíva)

Očakávané výstupy (Expected Outputs)

➢ Výsledky projektov

= operačné ciele

Priame a konkrétne výstupy realizácie projektov: 

inovatívne riešenia, publikácie, prototypy, nové 

infraštruktúry, nové siete a pod. (krátkodobá 

perspektíva)
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OD PRACOVNÉHO PROGRAMU K „VÝZVE“

▪ Každý tematický pracovný program je navrhnutý tak, aby obsahoval viaceré 
destinácie, ktoré sú ucelenými balíkmi výziev na predkladanie návrhov (calls for
proposals) a tém (topics).

▪ Každá destinácia určuje sériu spoločensko-hospodárskych výziev a očakávaných 
dopadov, ktorých úlohou je tieto výzvy adresovať.

▪ Každá téma (topic) opisuje očakávané výsledky (expected outcomes) a rozsah 
pôsobnosti (scope) udáva oblasť výskumu a inovácií, ktorá má byť adresovaná, 
pokiaľ sa majú očakávané výsledky premietnuť do reality. Nepopisuje však metódu, 
akou to dosiahnuť, pretože to zostáva na zručnostiach a predstavivosti žiadateľov. 



Výzva

Téma 
1

Téma 
2

Téma 
3

Téma 
4

Téma 
5

Tematický 
pracovný 
program

Destinácie

Výzvy 
(calls) 

Témy 
(topics)

Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a 

inkluzívna spoločnosť (Annex 5)

Destination 1: Innovative

Research on Democracy and 

Governance

Call – Protecting and nurtuting

democracies

HORIZON-CL2-2021-

DEMOCRACY-01-01: 

The future of liberal 

democracy in Europe



POLITICKÉ PRIORITY EÚ A KLASTER 2

Politické priority EÚ

▪ Nový impulz pre európsku demokraciu

▪ Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech   
ľudí

▪ Európa pripravená na digitálny vek

▪ Silnejšia Európa vo svete

▪ Podpora európskeho spôsobu života

+ Lepší prístup k riadeniu mobility a migrácie

+ Ochrana kultúrneho dedičstva a podpora 
kreativity 

+ Adresovanie spoločenských následkov po 
kríze spojenej s pandémiou COVID-19 a 
pripravenosť spoločnosti na nové krízy

Ciele udržateľného rozvoja OSN 
(SDGs)

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_sk


KĽÚČOVÉ STRATEGICKÉ ORIENTÁCIE A KLASTER 2

KSO A
Podpora strategickej 

autonómie vedúcim 

postavením vo vývoji 

kľúčových digitálnych, 

podporných a vznikajúcich 

technológií 

KSO B
Obnova európskych 

ekosystémov a biodiverzity 

a udržateľné riadenie 

prírodných zdrojov 

KSO D
Vytváranie odolnejšej, 

inkluzívnej a demokratickej 

Európy  

KSO C
Transformácia Európy na 

prvú digitálne schopnú 

obehovú, uhlíkovo-

neutrálnu a udržateľnú 

ekonomiku



▪ Destinácia 2: Inovatívny výskum 
európskeho kultúrneho dedičstva a 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Očakávaný dopad (expected impact):

▪ Naplno využiť potenciál kultúrneho dedičstva, 
umenia a kultúrnych a kreatívnych sektorov

Polia pôsobnosti (impact areas):

▪ Konkurencieschopné hospodárstvo a bezpečnosť 
údajov

▪ Široko dostupné vysokokvalitné digitálne služby

Pracovný program pre Klaster 2 (2021/22)

KSO A

Podpora strategickej autonómie vedúcim 

postavením vo vývoji kľúčových 

digitálnych, podporných a vznikajúcich 

technológií 



KSO D

Vytváranie odolnejšej, inkluzívnej a 

demokratickej Európy  

Polia pôsobnosti (impact areas):

▪ Odolná Únia pripravená na vznikajúce hrozby

▪ Bezpečná, otvorená a demokratická 

spoločnosť

▪ Inkluzívny rast a nové pracovné príležitosti

Očakávané dopady (expected impacts):

▪ Demokratické princípy vládnutia sú oživené zlepšovaním 

zodpovednosti, transparentnosti, efektivity a 

dôveryhodnosti inštitúcií a politík založených na vláde 

práva

▪ Spoločenská a hospodárska odolnosť a udržateľnosť

▪ Inkluzívny rast prostredníctvom politík založených na 

dôkazoch v oblasti práce, vzdelania, sociálnej 

spravodlivosti a potlačovaní nerovnosti, aj v reakcii na 

socio-ekonomické následky pandémie COVID-19

Pracovný program pre Klaster 2 (2021/22)

▪ Destinácia 1: Inovatívny výskum Demokracie 
a vlády 

▪ Destinácia 3: Inovatívny výskum 
Spoločenských a ekonomických transformácií 



DOKUMENTY, KTORÉ JE POTREBNÉ POZNAŤ

1. Strategický plán programu Horizont Európa na roky 2021 – 2024

2. Pracovný program Horizont Európa, ktorý sa skladá z častí: 

▪ Všeobecný úvod (General Introduction)

▪ 11 tematických sekcií pokrývajúcich rôzne oblasti programu (tematické pracovné 
programy)

▪ Všeobecné prílohy (General Annexes)



KLASTER 2: ROZPOČET

▪ Klaster 2 bude disponovať celkovým rozpočtom 2,28 miliardy EUR na obdobie 2021-2027

▪ Pracovný program 2021-2022: 423 miliónov EUR

32%

32%

36%

2021: 158,5 mil. EUR

Demokracia 50 mil.
EUR

Dedičstvo 51,5 mil.
EUR

Transformácie 57
mil. EUR

31%

35%

34%

2022: 263,8 mil. EUR

Demokracia 81 mil.
EUR

Dedičstvo 92,8 mil.
EUR

Transformácie 90
mil. EUR



POZVÁNKA NA CELOEURÓPSKE PODUJATIE:
SSH RESEARCH & INNOVATION IN HORIZON

EUROPE:
DIVING INTO THE OPPORTUNITIES

VIRTUAL WORKSHOP AND NETWORKING EVENT
▪ Máj 2021

▪ Organizátori: SLORD a Styčná kancelária pre výskum a inovácie Litvy (LINO)

▪ Program: 3 časti: 

1. Diskusia na politickej úrovni 

2. Praktická časť: prehľad príležitostí pracovného programu pre Klaster 2 aj mimo neho 

3. Virtuálny networking

▪ Viac informácií bude zverejnených na www.slord.sk a ďalších komunikačných kanáloch v 
najbližšom období

http://www.slord.sk/


STYČNÁ KANCELÁRIA PRE VÝSKUM A VÝVOJ V BRUSELI (SLORD)

▪ 3 stáli zamestnanci 

▪ Tematické prerozdelenie oblastí 

▪ Reprezentácia SR v expertných skupinách

▪ Odborné konzultácie ohľadom zapájania sa do rámcových programov a pridružených  aktivít

▪ Monitorovanie politík, nástrojov a noviniek európskeho výskumu a inovácií, prioritné zameranie na 

rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie, denne aktualizovaný webový portál a šírenie informácií 

▪ Podpora zapájania sa do aktivít Európskeho výskumného priestoru (ERA)

▪ Príležitosti odborných stáži pre študentov

▪ Možnosť bezplatného využitia priestorov na rokovania a stretnutia s partnermi

▪ Prezentácia výsledkov a potenciálu slovenského výskumu a inovácií v Bruseli

▪ Všetky informácie na www.slord.sk
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http://www.slord.sk/


Ďakujem za pozornosť.

monika.repcikova@cvtisr.sk

slord@cvtisr.sk

www.slord.sk

mailto:monika.repcikova@cvtisr.sk
mailto:slord@cvtisr.sk
http://www.slord.sk/

