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Prečo nový prístup k partnerstvám? 
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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... 

Partnerstvá v rámci Horizontu Európa
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Partnerstvá v rámci Horizontu Európa

• Partnerstvá založené podľa čl. 187 a 185 ZFEÚ a EIT regulácia v rámci 
programu HEU

Inštitucionalizované

• Partnerstvá založené na spoločnom programe, ktorý je odsúhlasený 
všetkými partnermi; partneri majú záväzok finančného alebo nefinančného 
príspevku

Spoločne financované

• Partnerstvá založené na memorande o porozumení/zmluvnom dojednaní 
implementované nezávisle partnermi a prostredníctvom HEU

Spoločne programované



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
Klaster 1 – Horizont Európa 
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INŠTITUCIONALIZOVANÉ PARTNERSTVÁ Predchodcovia v H2020

Innovative Health Initiative IMI 2

EU Africa Global Health
EDCTP2

EIT Health EIT 



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 Predchodcovia v H2020

EU Partnership on Assessment of Risk of Chemicals (PARC) HBM4EU + iné akcie 

EU Partnership on Transforming Health & Care Systems AAL, TO-REACH, EIP on AHA, JPI-More 
Years Better Lives

EU Partnership Fostering ERA for Health (ERIA4Health) Všetky PPP v rámci SC1

EU Partnership on Personalised Medicine ERA-PerMed + iné akcie 

EU Partnership on Rare Diseases EJP Rare diseases, ERA-NET akcie

EU Partnership on One Health AMR JPI on AMR, ERA-NET EXEDERA, One
Health Joint Programme Cofund



Spoločne programované partnerstvá
„Deľba práce“ 
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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
 Európska komisia: témy výziev pre nevyhnutný rámec akcií (R&I, IA, 

CSA, ceny...) 
 Partneri: ich vlastné aktivity a investície 
 Asociácie poskytujú služby „back-office“ a ďalšie dôležité funkcie   



Výskumno-inovačná misia v Horizonte 
Európa 

Boj s rakovinou: Misia možná! 
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Misia pre oblasť rakoviny 
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Boj s rakovinou: misia možná!
Do roku 2030 zachránime viac ako 3 milióny ľudských životov, ktorí budú žiť dlhší a 
lepší život.

Prečo misia? 
- Politická príležitosť reagovať na najpálčivejšie spoločenské výzvy súčasnosti 
- Prepájať občanov a zapájať ich do tvorby politík EÚ
- Určenie jasného smerovania riešenia zložitých výziev
- Nástroj na poskytovanie konkrétnych, transformačných a systémových riešení 
- Poskytnutie pridanej hodnoty existujúcim iniciatívam   

Cieľom misie pre rakovinu bude pomôcť identifikovať spoločné ciele a viesť k 
dlhodobým, systémovým a nevyhnutným zmenám, ktorými dokážeme do roku 2030 
zachrániť viac ako 3 milióny ľudských životov a zabezpečiť, že budú žiť dlhšie a lepšie.



Misia pre oblasť rakoviny 
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Misia sa zameria na boj so všetkými druhmi rakoviny a v rámci všetkých vekových a 
sociálnych skupín v členských štátoch EÚ cez jej 5 hlavných intervenčných pilierov:

1. Prevencia
2. Diagnostika a liečba rakoviny 
3. Kvalita života pacientov s rakovinou, pozostalých, ich rodín a opatrovateľov 
4. Spravodlivý prístup do všetkých vyššie uvedených oblastí
5. Dôkladne porozumenie rakoviny, príčinných faktorov, mechanizmov a ich vplyvu na 
rakovinu

• Výzva na prípravu misie v Pracovnom programe  

Príprava UNCAN.eu, Európska iniciatíva pre lepšie porozumenie rakoviny 



Misia pre oblasť rakoviny – 13 odporúčaní pre 
akcie misie

Misia pre rakovinu – Horizont Európa 



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

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


