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Členka HEU SPC klaster 5

Pilier II „Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť európskeho 

priemyslu“



Pozícia klastra 5 v rámci HEU

Widening Participation and Strengthening the European Research Area

Reforming and Enhancing the European R&I systemWidening participation and spreading excellence

Pillar 1
Excellent Science

European Research Council

Marie Skłodowska-Curie Actions

Research Infrastructures

Pillar 3
Innovative Europe

European Innovation Council

European innovation 

ecosystems

European Institute of Innovation 

and Technology

Pillar 2
Global Challenges and 

European Industrial 

Competitiveness

• Health

• Culture, Creativity and Inclusive 

Society 

• Civil Security for Society

• Digital, Industry and Space

• Climate, Energy and Mobility

• Food, Bioeconomy, Natural 

Resources, Agriculture and 

Environment

Joint Research Centre
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HEU – logika prípravy Pracovného 
programu

Strategické 

priority EÚ

Zamerané na tri kľúčové priority: Green Deal, Europe fit for the Digital Age, and

Economy that Works for People

Kľúčová 

strategická 

orientácia

Súbor strategických cieľov , v rámci ktorých sa očakáva, že investície do V a I

prinesú zmeny

Očakávané 

dopady

Širšie dopady na spoločnosť (vrátane životného prostredia), ekonomiky a vedy v

dlhšom časovom horizonte

Destinácie

Koherentné balíky akcií definované v rámci piliera II prispevajúce k naplneniu

očakávaných dopadov. Názov destinácií a ich obsah má odrážať očakávané

dopady definované v rámci Strategického plánu.

Výzvy Každá destinácia bude implementovaná prostredníctvom súboru výziev.
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KSO 1: Zachovanie a obnova ekosystémov a biodiverzity a manažment udržateľných zdrojov na zemi a mori, ako aj dosiahnutie klimatickej neutrality a adaptácie. 
...
KSO 4: Poskytovanie čistej, udržateľnej, konkurencieschopnej, bezpečnej a inteligentnej energie a mobillity s cieľom dosiahnutia klimatickej neutrality.
...



Klaster 5 – Destinácie

1. Klimatické vedy
• Veda o Zemi
• Klimatická neutralita
• Sociálne aspekty vo 

vzťaju ku klimatickým 
zmenám

• Interakcie v rámci 
klimatického ekosystému

2. Medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu 
• Batérie (materiály, výroba, recyklácia, ...
• Mestá a komunity (zaangažovanie občanov do 

transformačného procesu smerom k 
udržateľnej spoločnosti  collective thinking, 
co-creation

• Prielomové technológie a riešenia v oblasti 
klímy

3. Obnoviteľné energetické systémy/technológie
• Obnoviteľná energia
• Energetické systémy a gridy
• Riešenia CCUS – zachytávania, využitie a ukladania 

oxidov
• Prierezové technológie a riešenia

4. Energeticky účinné a 
klimaticky neutrálne 
budovy a priemyselné 
zariadenia
• Aspekty týkajúce sa 

energie
• Environmentálne 

aspekty 

5. Nízkoemisné a kompetitívne dopravné riešenia 
pre všetky dopravné módy 
• Bezemisná cestná doprava
• Železničná doprava
• Letecká doprava
• Vodná doprava
• Dopady dopravy na životné prostredie a 

zdravie obyvateľov

6. Inteligentné, beezpečné, dostupné a incluzívne systémy 
mobility
• CCAM – Prepojená, kooperatívna a automatizovaná 

mobilita 
• Multimodálne a udržateľné dopravné systémy pre 

pasažierov a tovar 
• Bezpečnosť a odolnosť – pre všetky a naprieč všetkými 

dopravnými módmi

Misia „Adaptácia na klimatické zmeny vrátane transformácie spoločnosti“

Misia „Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá“



Ďalšie kroky ...

• Druhý draft Pracovného programu 2021 – 2022 odrážajúci 

pripomienky SPC – koniec októbra 2020

• Pracovné stretnutie SPC CL5 - 13. novembra 2020

• Finálny draft Pracovného programu – koniec novembra 2020

• Posledné pracovné stretnutie SPC CL5 - začiatok decembra 2020

• Formálne pripomienky SPC CL5 – do marca 2021

• Prvé výzvy HEU CL5 – koniec apríla 2021



Kandidáti na partnerstvá v rámci klastra 5

Institutional Partnerships

• Transforming Europe's rail 
system

• Integrated Air Traffic 
Management

• Clean Aviation

• Clean Hydrogen

Co-funded Partnerships

• Driving urban transitions to a 
sustainable future (DUT)

• Clean Energy Transition

Co-programmed 
Partnerships

• Built4People | People-centric 
sustainable built environment

• Towards zero-emission road 
transport (2ZERO)

• Batteries: Towards a competitive 
European industrial battery value 
chain for stationary applications 
and e-mobility 

• Zero-emission waterborne 
transport

• Connected, Cooperative and 
Automated Mobility (CCAM)

Predpokladané otvorenie prvých partnerstiev – 1Q/2021



Ďakujem za pozornosť.
Otázky?

email: tatiana.kovacikova@uniza.sk


