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Destination 5

Kontext
• Aktivity, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie klimatickej a environmentálnej
stopy, ako aj na konkurencieschopnosť rôznych módov dopravy
• Oblasť riadenia železničnej a leteckej dopravy je zahrnutá v inštitucionálnych európskych
partnerstvách, a nie je súčasťou Pracovného prohramu pre klaster 5.

• D5 prispieva k naplneniu kľúčových strategických cieľov (KSOs):
‒ C: Dosiahnutie vedúceho postavenie Európy v digitálnom, obehovom, klimaticky neutrálnom a
udržateľnom hospodárstve prostredníctvom transformácie mobility, energetiky, konštrukčných
a výrobných systémov.
‒ A: Podpora otvorenej strategickej autonómie cez vedúce postavenie vo vývoji kľúčových
digitálnych a podporných technológií, sektorov a hodnotových reeťazcov s cieľom urýchliť a
riadiť digitálne a zelené prechody pomocou technológií a inovácií orientovaných na ľudí.

• Oblasti dopadu
‒ Vedúce postavenie priemyslu v kľúčových a nových technológiach, ktoré sú určené pre ľudí;
‒ Inteligentná a udržateľná doprava

D5: Clean and competitive solutions for all transport modes

Dopady
• Transformácia cestnej dopravy na mobilitu s nulovými emisiami
prostredníctvom európskeho výskumného, inovačného a priemyselného
systému na celosvetovej úrovni, ktorý zabezpečí, že Európa zostane svetovým
lídrom v inováciach, výrobe a službách týkajúcich sa cestnej dopravy
• Urýchlenie redukcie dopadov a emisií leteckej dopravy (CO2 aj nie CO2,
vrátane výroby a likvidácie po skončení životnosti a hluku), vývoj leteckých
technológií tak, aby sa podstatne redukovali emisie skleníkových plynov, a tiež
zachovalo vedúce postavenie Európskeho leteckého priemyslu
• Urýchliť rozvoj a pripraviť zavedenia klimaticky neutrálnych a čistých riešení v
lodnom sektore, zníženie dopadov na životné prostredie (hluk, znečistenie
odpad), zvýšiť účinnosť celého sysému, urýchliť nasadzovanie digitálnych a
satelitných navigačných systémov, prispieť ku konkurencieschopnosti
európskeho vodného sektora
• Pripraviť efektívnejšie spôsoby redukcie emisií a ich dopadov
prostredníctvom zdokonalenia a rozšírenia vedeckých poznatkov
D5: Clean and competitive solutions for all transport modes

Tematické oblasti destinácie
oblasť

2021

2022

BEZEMISNÁ CESTNÁ DOPRAVA

4 témy

4 témy

LETECKÁ DOPRAVA

2 témy

3 témy

VODNÁ DOPRAVA

8 tém

6 tém

DOPADY DOPRAVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ĽUDSKÉ ZDRAVIE

2 témy

1 téma

Spolu 16 tém v roku 2021

D5: Clean and competitive solutions for all transport modes

• HORIZON-CL5-2021-D5-01-01: Nextgen vehicles: Innovative
zero emission BEV architectures for regional medium freight
haulage (2ZERO)– Validácia plne elektrických vozidiel
kategórie N2 a/alebo N3, aplikácie pre regionálnu, prímestskú
a mestskú nákladnú dopravu (IA, TRL 7-8, 45 M€, 3 projekty,
jeden projekt 10-15 M€)

• HORIZON-CL5-2021-D5-01-02: Nextgen EV components:
Integration of advanced power electronics and associated
controls (2ZERO)– Zvýšenie účinnosti a efektívnosti
širokopásmových polovodičových technológií (GaN, SiC) a ich
integrácia do nových palubných architektúr (RIA, 20 M€, 4
projekty, jeden projekt 4-6 M€)
Zero-emission road transport /1

• HORIZON-CL5-2021-D5-01-03: System approach to achieve
optimised Smart EV Charging and V2G flexibility in massdeployment conditions (2ZERO) –Inovatívne koncepcie a
technológie pre cenovo prístupné, používateľsky prijateľné a
obojsmerné napájacie riešenia (V2X, kde X môže byť G - Grid, H –
Home, B - Business) (RIA, 25 M€, 3 projekty, jeden projekt 7-10
M€)
• HORIZON-CL5-2021-D5-01-04: LCA and design for sustainable
circularity - holistic approach for zero-emission mobility
solutions and related battery value chain (2ZERO & Batteries
Partnership) – Posúdenie životného cyklu riešení pre bezemisné
dopravné riešenia, zameranie na bezemisné vozidlá a ich batérie,
ako aj iné aplikácie toho istého typu batériových článkov
(priemyselné, stacionárne, ...) (CSA, 4 M€, 1 projekt)
Zero-emission road transport /2

• HORIZON-CL5-2021-D5-01-05: Greenhouse gas aviation emissions
reduction technologies towards climate neutrality by 2050 – Nové TRL
technológie pre redukciu životného cyklu emisií skleníkových plynov,
ktoré dosiahnu TRL4 najneskôr v roku 2030, synergia s partnerstvami
EPCA a IATM (RIA, 25 M€, 6 projektov, jeden projekt 2-6 M€)
• HORIZON-CL5-2021-D5-01-06: Next generation digital aircraft
transformation in design, manufacturing, integration and maintenance
– Zameranie na skutočnú digitálnu transformáciu s holistickým prístupom
k celému leteckému ekosystému, môže zahŕňať všetky aspekty digitálneho
lietadla, od jeho návrhu a výroby až po prevádzku a recykláciu (RIA, 29

M€, 5 projektov, jeden projekt 3-6 M€)
Aviation

• HORIZON-CL5-2021-D5-01-07: Enabling the safe and efficient on-board
storage and integration within ships of large quantities of ammonia and
hydrogen fuels (ZEWT Partnership) – Vývoj veľkých a veľmi veľkých
úložísk pre vodík a amoniak (napt. komprimovaný,kvapalný H2, LOHC,
hydridy, zložky zlúčeniny amoniaku) a ich integrácia na palubu (IA, TRL6-7,
20 M€, 2 projekty, jeden projekt cca 10M€)
• HORIZON-CL5-2021-D5-01-08: Enabling the full integration of very high
power fuel cells in ship design using co-generation and combined cycle
solutions for increased efficiency with multiple fuels (ZEWT Partnership)
– Využitie vysokoteplotných palivových článkov na lodiach napájaných len
palivovými článkami alebo na palubách veľkých lodí spolu s inými
generátormi energie a riadiacimi systémemi (RIA, 15 M€, 1 projekt)
Enabling climate neutral, clean, smart, and competitive waterborne transport /1

• HORIZON-CL5-2021-D5-01-07: Enabling the safe and efficient on-board
storage and integration within ships of large quantities of ammonia and
hydrogen fuels (ZEWT Partnership) – Vývoj veľkých a veľmi veľkých
úložísk pre vodík a amoniak (napt. komprimovaný,kvapalný H2, LOHC,
hydridy, zložky zlúčeniny amoniaku) a ich integrácia na palubu (IA, TRL6-7,
20 M€, 2 projekty, jeden projekt cca 10M€)
• HORIZON-CL5-2021-D5-01-08: Enabling the full integration of very high
power fuel cells in ship design using co-generation and combined cycle
solutions for increased efficiency with multiple fuels (ZEWT Partnership)
– Využitie vysokoteplotných palivových článkov na lodiach napájaných len
palivovými článkami alebo na palubách veľkých lodí spolu s inými
generátormi energie a riadiacimi systémemi (RIA, 15 M€, 1 projekt)
Enabling climate neutral, clean, smart, and competitive waterborne transport /2

• HORIZON-CL5-2021-D5-01-11: Hyper powered vessel battery charging
system (ZEWT Partnership)– Riešenia a technológie pre minimalizáciu
času nabíjania v prístavoch, výskum aplikovateľnosti nabíjacích riešení pre
rôzne typy batérií a ich použiteľnosti pre rôzne typy batérií (IA, TRL6-7, 14
M€, 2 projekty, jeden projekt cca 7M€)

• HORIZON-CL5-2021-D5-01-12: Assessing and preventing methane slip
from LNG engines in all conditions within both existing and new vessels
(ZEWT Partnership) – Vývoj a demonštrácia stratégií a odpovedajúcich
technológií pre vyššiu účinnosť motorov s vnútorným spaľovaním a/alebo
systémov následného spracovania, ktoré eliminujú metánový sklz v
rekonštruovaných alebo novovyvíjaných plavidlách (IA, TRL7, 7M€, 1

projekt)
Impact of transport on environment and human health /1

• HORIZON-CL5-2021-D5-01-13: Digital Twin models to enable green ship
operations (ZEWT Partnership)– Zameranie na koncepciu digitálneho
dvojčaťa s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť negatívny dopad na
životné prostredie od počiatočného návrhu plavidiel až po koniec ich
životnosti (RIA, 7M€, 1 projekt)
• HORIZON-CL5-2021-D5-01-14: Proving the feasibility of a large clean
ammonia marine engine (ZEWT Partnership) – Vývoj, demonštrácia a
validácia multi-cylindrického motora s vnútorným spaľovaním s
výstupným výkonom aspoň 10 MW s amoniakom ako hlavným druhom
paliva podľa štandardov IMO vrstvy III alebo s nižšími emisiami NOx a
zanedbateľnými emisiami SOx, častíc, a iných škodlivých subtsancií alebo
zápachov (IA, TRL6-7, 10 M€, 1 projekt)
Impact of transport on environment and human health /2

• HORIZON-CL5-2021-D5-01-15: Development and demonstration of cost
affordable and adaptable retrofit solutions for tailpipe and brake polluting
emissions – Demonštrácia výsledkov nasadzovania dostupných dodatočných
katalyzátorov, hlavne vo verejných a privátnych flotilách, ktorá najazdia veľký
počet km v rámci mesta (autobusy, doručovacie vozidlá, taxi), ako aj rozvoj a
demo nových, nízkonákladových dodatočných technológié pre autobusy s
pohonom na zemný plyn, automobily s pohonom na zemný plyn alebo benzín,
so zameraním na redukciu emisií (IA, TRL8, 10 M€, 2 projekty, jeden projekt 45M€)
• HORIZON-CL5-2021-D5-01-16: Assessment of noise and particle emissions of L
category vehicles from real driving conditions – Analýza hluku a emisií častíc
vozidiel kategórie L počnúc top 10 predajcami rôznych sub-kategórií a značiek,
zameranie na mestá a regióny s vysokým počtom týchto vozidiel (RIA, 5M€, 1

projekt)

• HORIZON-CL5-2021-D5-01-17: Support for dissemination events in the field of
Transport Research – Podpora prípravy TRA konferencie (Transport Research
Arena), 2024 (CSA, 1,5M€)
Enabling climate neutral, clean, smart, and competitive waterborne transport

Safe, Resilient Transport and Smart Mobility
services for passengers and goods
Bezpečná, odolná doprava a inteligentné služby pre mobilitu pasažierov a prepravu
tovarov
Prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.
Vedúca OMVP – ERAdiate+, ŽU
Národná delegátka HEU Klaster 5

Destination
6
aru

Kontext
• Aktivity, ktoré sa zameriavajú na bezpečné a inteligentné služby
mobility pasažierov a prepravy tovarov
• D6 prispieva k naplneniu kľúčových strategických cieľov (KSOs):
‒ C: Dosiahnutie vedúceho postavenie Európy v digitálnom, obehovom, klimaticky
neutrálnom a udržateľnom hospodárstve prostredníctvom transformácie mobility,
energetiky, konštrukčných a výrobných systémov.
‒ A: Podpora otvorenej strategickej autonómie cez vedúce postavenie vo vývoji kľúčových
digitálnych a podporných technológií, sektorov a hodnotových reeťazcov s cieľom urýchliť
a riadiť digitálne a zelené prechody pomocou technológií a inovácií orientovaných na ľudí.

• Oblasti dopadu
‒ Vedúce postavenie priemyslu v kľúčových a nových technológiach, ktoré sú určené pre
ľudí;
‒ Inteligentná a udržateľná doprava

D6: Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods

Dopady
• Urýchlenie implementácie inovatívnych technológií a systémov
prepojenej, kooperatívnej a automatizovanej mobility pre pasažierov a
prepravu tovaru
• Ďalší vývoj multimodálneho dopravného systému prostredníctvom
diaľkovej a mestskej prepravy tovaru a logistiky, obnova a zvýšenie
odolnosti fyzickej a digitálnej infraštruktúry pre inteligentnejšie vozidlá a
ich prevádzku, a optimalizovanú účinnosť celého dopravného systému
• Drastické zníženie dopravných nehôd, incidentov a smrteľných nehôd
smerom k dlohodobému cieľu EÚ dosiahnuť takmer nulovú nehodovosť
v oblasti smrteľných nehôd a vážnych zranení do roku 2050 v cestnej
doprave (Vision Zero) a zvýšiť odolnosť dopravných systémov
D6: Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods

Tematické oblasti destinácie
oblasť

2021

2022

PREPOJENÁ, KOOPERATÍVNA A AUTOMATIZOVANÁ MOBILITA
(Connected, Cooperative and Automated Mobility - CCAM)

6 tém

5 tém

MULTIMODÁLNE A UDRŽATEĽNÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY PRE PASAŽIEROV A TOVAR

3 témy

7 tém

BEZPEČNOSŤ A ODOLNOSŤ PRE VŠETKY A NAPRIEČ VŠETKÝMI DOPRAVNÝMI
MÓDMI

4 témy

3 témy

Spolu 13 tém v roku 2021

D6: Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods

• HORIZON-CL5-2021-D6-01-01: More powerful and reliable on-board
perception and decision-making technologies addressing complex
environmental conditions (CCAM Partnership) – Integrácia komplexných
„systems-of-systems“ vo vozidle s pokročilými senzormi, riadiacimi
jednotkami a ovládacími prvkami v spojení s veľkým výpočtovým
výkonom a zvýšenou závislosťou rozhodovania na softvére (IA, TRL6-7, 15
M€, 2 projekty, jeden projekt 6-8M€)
• HORIZON-CL5-2021-D6-01-02: Common approaches for the safety
validation of CCAM systems (CCAM Partnership) – Vývoj spoločných
verifikačných a validačných metodológií a podstatné rozšírenie zamerania
prípadových štúdií, ako aj príprava nástrojov pre rozsiahlu verifikáciu a
validáciu CCAM systémov (pre zmiešané dopravné situácie so zahrnutím
aspektov bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti (RIA, 15M€, 1 projekt

12-15M€)
Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM) /1

• HORIZON-CL5-2021-D6-01-03: Physical and Digital Infrastructure (PDI),
connectivity and cooperation enabling and supporting CCAM (CCAM
Partnership) – Aktivity v oblasti A) Fyzická a digitálne infraštruktúre (PDI)
pre podporu CCAM alebo B) Konektivita a kooperácia ako „enablers“ pre
CCAM a pokročilé riadenie dopravnej premávky (IA, TRL6-7, 18M€, 2
projekty, 1 projekt 7-9M€)

• HORIZON-CL5-2021-D6-01-04: Cyber secure and resilient CCAM (CCAM
Partnership) – Rozvoj a validácia metód a nástrojov pre posilnenie
bezpečnosti CCAM riešení (automobily, infraštruktúra, ...), špecifických
stavebných blokov pre bezpečnosť pripravené pre použitie v CCAM
aplikáciach spolu s odpovedajúcimi komunikačnými protokolmi (dôraz na
harmonizované rozhrania a protokoly), posúdenie robustnosti a odolnosti
CCAM riešení voči kybernetickým útokom, nesprávnym funkciám,
zneužitiu alebo poruchy celého systému (IA, TRL6-7, 15 M€, 2 projekty,
jeden projekt 6-8M€)
Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM) /2

• HORIZON-CL5-2021-D6-01-05: Analysis of socio-economic and environmental
impacts and assessment of societal, citizen and user aspects for needs based
CCAM solutions (CCAM Partnership) – Aktivity v oblasti A) Analýza socioekonomických a environmentálnych dopadov CCAM systémov a služieb alebo v
oblasti B) Posúdenie spoločenských a používateľských aspektov pre potreby
vývoja a nasadenia CCAM riešení (RIA, 8M€, 2 projekty 3-4M€)
• HORIZON-CL5-2021-D6-01-06: Framework for better coordination of largescale demonstration pilots in Europe and EU-wide knowledge base (CCAM
Partnership) – Aktivity v oblasti A) Zlepšenie koordinácie CCAM
demonštračných aktivít v Európe prostredníctvom Európskeho rámca pre
testovanie na verejných cestách vrátane výmený dát alebo v oblasti B)
Rozšírenie, údržba a update existujúcej európskej znalostnej bázy o aktéroch,
CCAM výskumno – inovačných programoch a projektoch v Európe a vo svete
(RIA, 6M€, 1 projekt 5-6M€)

Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM)/3

• HORIZON-CL5-2021-D6-01-07: More efficient and effective multimodal
freight transport nodes to increase flexibility, service visibility and
reduce the average cost of freight transport – Maximalizácia využitia
kapacity multimodálnych dopravných uzlov s nadväznosťou na predošlé
európske a iné projekty, demonštrácia výhod využitia rôznych
intermodálnych dopravných jednotiek (ITUs) a inovatívnych
automatických systémov nakladacích systémov a podpora
multimofdálnych logiostických operácií (IA, TRL7-8, 15 M€, 2 projekty,
jeden projekt 7-8M€)

Multimodal and sustainable transport systems for passengers and goods /1

• HORIZON-CL5-2021-D6-01-08: New delivery methods and
business/operating models to green the last mile and optimise road
transport – Zameranie na metodologické aspekty ako aj aspekty vozidiel
pre optimalizáciu doručovania v poslednej míli, replikácia vo viacerých
mestách, demonštrácia čistejších vozidiel pre poslednú míľu, ako
elektrické bicykle, 3-, 4-kolesové elektrická dopravné prostriedky, a
testovanie inovatívnych nástrojov, ako je dynamický e-routing, stratégie
nakladania tovaru, úložné systémy doručeného tovaru a pod. (IA, TRL7-8,
15 M€, 2 projekty, jeden projekt 7-8M€)

• HORIZON-CL5-2021-D6-01-09: Climate resilient and environmentally
sustainable transport infrastructure, with a focus on inland waterways –
Rozvoj a validácia nových riešení pre zvýšenie účinnosti, inter-modality,
odolnosti, bezpečnosti dopravného systému pre pasažierov a tovar so
zameraním na vnútrozemské vodné cesty (IA, TRL7, 23 M€, 3 projekty,
jeden projekt cca 7,5M€)
Multimodal and sustainable transport systems for passengers and goods /2

• HORIZON-CL5-2021-D6-01-10: Testing safe lightweight vehicles and
improved safe human-technology interaction in the future traffic system
– Aktivity v oblasti A) Testovanie bezpečných ľahkých vozidiel alebo v
oblasti B) Bezpečná interakcia človek-technológie pre budúce dopravné
systémy (RIA, 12 M€, 3 projekty, jeden projekt 4-5M€)

• HORIZON-CL5-2021-D6-01-11: Radical improvement of road safety in
low and medium income countries in Africa – V spolupráci s lokálnymi
partnermi vyvinúť a posúdiť implementáciu malých systémových
pilotných akcií na úrovni mesta, regiónu, štátu a kontinentu s cieľom znížiť
počet smrteľných dopravných nehôd v Afrike (RIA, 8M€, 2 projekty, jeden
projekt 4-5M€)
Safety and resilience - per mode and across all transport modes /1

• HORIZON-CL5-2021-D6-01-12: Controlling infection on large passenger
ships – Aktivity zamerané na 1. Kontrolu a riadenie infekcií na palubách
veľkých lodí alebo 2. Dizajn“zdravej“ lode (RIA, 8M€, 2 projekty, jeden
projekt 3-5M€)
• HORIZON-CL5-2021-D6-01-13: Safe automation and human factors in
aviation – intelligent integration and assistance – Zameranie na
bezpečnosť tímovania medzi človekom a automatikou s neustále sa
zvyšujúcim podielom automatizácie leteckých operácií (v kokpite, riadení
prevádzky, údržbe a pod.), vrátane nových leteckých služieb a
prostriedkov ako napr. drony, pričom tam, kde nie je možná
automatizácia, je potrebné zebezpečiť bezpečné odovzdanie riadenia
človeku (IA, 12M€, TRL6, 2 projekty, jeden projekt 4-8M€)
Safety and resilience - per mode and across all transport modes /2

Ďakujem za pozornosť
Prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.
Vedúca OMVP – ERAdiate+, ŽU
Národná delegátka HEU Klaster 5
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