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Partnerstvá v rámci Horizontu Európa
Spoločné iniciatívy EÚ so súkromnými a verejnými partnermi podporujúce hlavné
priority EÚ vo vybraných oblastiach.
Aká je pridaná hodnota partnerstiev?
 prekonávajú fragmentáciu výskumného úsilia v EÚ zosúladením výskumných a inovačných
programov
 vytvárajú kritické množstvo financovania v strategických oblastiach
 posilňujú európsky výskumný priestor a riešia globálne spoločenské výzvy
Kto môžu byť partneri?
ČŠ, priemysel, univerzity, výskumné organizácie, orgány verejnej správy na miestnej,
regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni, organizácie občianskej spoločnosti vrátane
nadácií a mimovládnych organizácií...
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Partnerstvá v rámci Horizontu Európa
Inštitucionalizované
• Partnerstvá založené podľa čl. 187 a 185 ZFEÚ a EIT regulácia v rámci
programu HEU
Spoločne financované
• Partnerstvá založené na spoločnom programe, ktorý je odsúhlasený
všetkými partnermi; partneri majú záväzok finančného alebo nefinančného
príspevku alebo
Spoločne programované

• Partnerstvá založené na memorande o porozumení/zmluvnom dojednaní
implementované nezávisle partnermi a prostredníctvom HEU
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Inštitucionalizované partnerstvá
„Integrovaný program s centralizovanou implementáciou“
Právny základ
Články 185 a 187 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ)

Implementácia
Implementované štruktúrami priamo vytvorenými pre účely partnerstva
Štandardne sa uplatňujú pravidlá účasti Horizontu Európa
Osobitné ustanovenia v Horizonte Európa stanovujú prísnejšie požiadavky:

implementované len v prípade, že iné formy partnerstiev by nedosiahli dané ciele,
a v prípade dlhodobej perspektívy a vysokej miery integrácie

Centrálne riadenie všetkých finančných príspevkov (s výnimkou riadne
odôvodnených prípadov);

V prípade čl. 185 iniciatív: povinná účasť aspoň 40% ČŠ

Finančné príspevky od partnerov sú povinné
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INŠTITUCIONALIZOVANÉ PARTNERSTVÁ

EU Partnership for transforming Europe´s rail system

Predchodcovia v H2020

Shift2Rail JU

EU Partnership for Integrated Air Traffic Management (ATM)
SESAR JU

European Partnership for Clean Aviation

Clean Sky 2 JU

European Partnership on Clean Hydrogen

FCH JU
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Spoločne financované partnerstvá
„Integrovaný prístup s distribuovanou implementáciou“
Právna forma
Grantová dohoda (ko-financované akcie) podpísané medzi konzorciom príjemcov a EK
Nahradia a doplnia European Joint Programing, a ERA-NET Cofund
Implementácia

ČŠ navrhnú spoločný program, ktorý bude implementovaný v ich zodpovednosti. Program združuje národné
financovanie/zdroje so spolufinancovaním z EÚ
 Miera financovania: 30% (max 50%)
 Výzvy a hodnotenie sú organizované centrálne, prijímatelia vo vybraných projektov sú financovaní na
národnej úrovni (na základe pravidiel dohodnutých partnermi)
Pred spustením partnerstva je nevyhnutné:
 Partneri musia vytvoriť partnerstvo (vytvoriť konzorcium)
 Zainteresované strany, ktoré poskytnú svoj vklad (napr. stanovenie priorít) - úloha ministerstiev
 Zainteresované strany a cieľové skupiny ktoré sú oslovené a zapojené do implementačných aktivít
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SPOLOČNE FINANCOVANÉ PARTNESTVÁ

Driving urban transition to a sustainable future (DUT)

EU Partnership for Clean Energy Transition
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Predchodcovia v H2020

JPI Urban Europe; ERANETs

10 ERA-NETs

Spoločne programované partnerstvá
„Deľba práce“

Právna forma
Memorandum o porozumení (podpísané medzi partnermi a Európskou komisiou)
Nahradia a doplnia zmluvné verejno-súkromné partnerstvá (cPPP)

Implementácia
EÚ rozpočet je implementovaný cez pracovné programy Horizontu Európa
Záväzok a príspevky partnerov spadajú do ich vlastnej zodpovednosti
Aktivity a príspevky musia byť odsúhlasené v rámci ročného pracovného plánu



Európska komisia: témy výziev pre nevyhnutný rámec akcií (R&I, IA,
CSA, ceny...)
Partneri: ich vlastné aktivity a investície
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SPOLOČNE PROGRAMOVANÉ PARTNESTVÁ
People-centric sustainable built environment (Built4People)
Towards zero-emission road transport (2ZERO)

Predchodcovia v
H2020
EU Green Vehicle
Initiative (cPPP)

EU Partnership on Connected and Automated Driving (CCAM)

-

EU Partnership on zero-emission waterborne transport

-

EU Partnership for an Industrial Battery Value Chain

-
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Mobility & Transport Days
Virtuálne informačné podujatie spojené s burzou
partnerov
27.-28.5. 2021 M&T Informačné podujatie
28.5.–1.6. 2021 – Partnerské podujatie

https://mobility-transport-days.b2match.io/

Dôležité informácie o európskych vedecko-inovačných programoch v oblasti dopravy a klastri 5 v
Horizonte Európa
Pitching sessions pre vybraných záujemcov
!Deadline na poslanie prezentácie je do 12.5.2021!
Partnerská burza pre záujemcov o výzvy klastra 5 (destinácie 5 a 6) programu Horizont Európa

Destination 3

Ďakujem za pozornosť
Kontakt: Terézia Ruá
Email: terezia.rua@cvtisr.sk

Web: www.slord.sk
Mail: slord@cvtisr.sk

