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Základné informácie k výzve 2021

 Otvorenie výziev: apríl 2021

 Uzatvorenie výziev: september 2021



Destinácie

 Lepšia ochrana EÚ a jej občanov pred trestnou činnosťou a 
terorizmom

 Účinné riadenie vonkajších hraníc EÚ

 Odolná infraštruktúra

 Zvýšená kybernetická bezpečnosť

 Spoločnosť odolná voči katastrofám

 Posilnený bezpečnostný výskum a inovácie 



Lepšia ochrana EÚ a jej občanov pred trestnou 
činnosťou a terorizmom

FCT01 – Boj proti kriminalite a terorizmu modernou analýzou
informácií

• Využívanie „cestovných“ informácií na boj proti terorizmu a závažnej trestnej 
činnosti

• Zákonné odpočúvanie pomocou nových a vznikajúcich technológií 

• Boj proti dezinformáciám a falošným správam a zvýšenie dôvery v digitálny 
svet 

• Lepší prístup k údajom z výskumu v oblasti boja proti trestnej činnosti a 
terorizmu

56 mil. EUR



Lepšia ochrana EÚ a jej občanov pred trestnou 
činnosťou a terorizmom
FCT02 - Zlepšená kriminalistika a zákonné zhromažďovanie dôkazov

• Moderné biometrické údaje používané v kriminalistike a políciou

FCT03 - Posilnená prevencia, odhaľovanie a odstrašovanie od 
spoločenského správania spojeného s rôznymi formami trestnej činnosti

• Boj proti a prevencia domáceho a sexuálneho násilia

FCT04 - Zvýšená bezpečnosť občanov pred terorizmom, vrátane verejných 
priestranstiev

• Lepšia pripravenosť na útoky na verejné priestranstvá



Lepšia ochrana EÚ a jej občanov pred trestnou 
činnosťou a terorizmom

FCT05 - Predchádzanie a boj proti organizovanému zločinu
• Boj proti obchodovaniu s kultúrnymi pamiatkami (tovarmi)

• Boj proti organizovanej enviromentálnej kriminalite 

• Boj proti obchodovaniu so strelnými zbraňami

FCT06 – Ochrana občanov pred počítačovou kriminalitou
• Prevencia sexuálneho zneužívania detí

• Boj proti krádeži online identít



Účinné riadenie vonkajších hraníc EÚ

BM01 - Efektívny dozor nad hranicami a námorná bezpečnosť
• Zvýšená bezpečnosť a manažment hraníc, morského prostredia a dopravy vďaka 

zvýšenej schopnosti monitorovania (HA+LEAS)

BM02 - Zabezpečené a uľahčené prekročenie vonkajších hraníc
• Zvýšená bezpečnosť, zabezpečenie, výkonnosť Európskej pohraničnej a pobrežnej

stráže a európskych colných orgánov

• Vylepšené hraničné kontroly uľahčujúce cestovanie cez vonkajšie hranice - krajšie 
zážitky cestujúcich a zamestnancov pohraničnej stráže

30,5 mil. EUR



Účinné riadenie vonkajších hraníc EÚ

BM03 - Lepšia colná bezpečnosť a bezpečnosť dodávateľského reťazca
• Pokročilé zisťovanie hrozieb a nezákonného tovaru v poštových a expresných

kuriérskych tokoch

• Vylepšená detekcia skrytých predmetov na a v tele osôb



Odolná infraštruktúra

INFRA01 - Lepšia pripravenosť a reakcia na rozsiahle narušenia európskych 
infraštruktúr

• Ochrana autonómie európskych infraštruktúr pred systémovými rizikami

• Zabezpečiť odolnosť infraštruktúr v prípade pandémií

20 mil. EUR



Zvýšená kybernetická bezpečnosť

CS01 - Bezpečná a odolná digitálna infraštruktúra a vzájomne prepojené 
systémy 

• Dynamické metodiky obnovy podnikania založené na modeloch a predpovediach 
pre viacúrovňovú kybernetickú bezpečnosť

CS02 - Hardvér, softvér a bezpečnosť dodávateľského reťazca
• Zlepšená bezpečnosť v open-source a open-specification HD pre pripojené 

zariadenia

67,5 mil. EUR



Zvýšená kybernetická bezpečnosť

CS03 - Kybernetická bezpečnosť a „disruptive“ technológie
• AI na posilnenie kybernetickej bezpečnosti

CS05 - Bezpečnosť zameraná na človeka, súkromie a etika
• Škálovateľné technológie na ochranu súkromia pre cezhraničné spracovanie dát v 

Európe zahŕňajúce osobné údaje



Spoločnosť odolná voči katastrofám

DRS01 - Spoločenská odolnosť: Zvýšené povedomie o riziku a pripravenosť 
občanov

• Lepšie pochopenie vystavenia sa riziku a jeho verejného povedomia v oblastiach s 
mnohými nebezpečenstvami

26 mil. EUR



Spoločnosť odolná voči katastrofám

DRS02 - Vylepšené DRM
• Integrované DRR pre extrémne klimatické javy: od systémov včasného varovania 

po dlhodobé prispôsobovanie a budovanie odolnosti

• Rozšírené hodnotenie rizík katastrof, adaptívnych schopností a vytváranie 
scenárov na základe dostupných historických údajov a prognóz

• Rozvoj európskeho partnerstva na koordináciu R&I úsilia v oblasti riadenia rizík 
katastrof súvisiacich s klímou

• Rozvoj mechanizmu určovania priorít pre programovanie výskumu v oblasti 
štandardizácie týkajúcej sa prírodných rizík a / alebo CBRN-E



Spoločnosť odolná voči katastrofám

DRS03 - Posilnenie kapacít respondentov prvej a druhej reakcie
• Rýchlo nasadené mobilné laboratóriá na zvýšenie situačného povedomia o 

pandémiách a nových infekčných chorobách



Posilnený bezpečnostný výskum a inovácie 

SSRI 01 - Silnejšie piliere bezpečnostného výskumu a inovácií
• Rámec hodnotenia zrelosti bezpečnostných technológií
• Znalostné siete pre bezpečnostný R&I
• NCP v oblasti bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti

SSRI 02 - Zvýšené využitie inovácií
• Dopytom riadená inovácia pre situačné povedomie v civilnej ochrane
• Hodnotenie spoločenského dopadu a tvorba transdisciplinárnych metód dopadu 

technológií bezpečnostného výskumu poháňaných aktívnym zapojením 
občianskej spoločnosti

16 mil. EUR



Kde nájdete relevantné informácie?

ERA Portál Slovensko | Civilná bezpečnosť pre spoločnosť 
(eraportal.sk)

https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-globalne-vyzvy/heu-civilna-bezpecnost-pre-splocnost/


Kde nájdete relevantné informácie?

Home (seren-project.eu)

http://www.seren-project.eu/


Pripravované aktivity - online

 Národný informačný deň ku klastru 3

 Európsky infomačný deň a brokerage event

 SMIIG – networking event

1. májový týždeň (3.5.)

18. – 19.5. 2021

31.5. – 1.6.2021



Ďakujem za pozornosť

Peter Beňo, peter.beno@cvtisr.sk
+421 907 608 918

Web: https://eraportal.sk/horizont-europa/
Mail: horizont@cvtisr.sk
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