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Status quo: Slovakia
• 32 projektov podporených v rámci Horizon2020 HEALTH (2014-dodnes)
• 32 spoluriešiteľov
• 0 hlavných riešiteľov



Prečo nemáme ani jedného hlavného riešiteľa 
projektu Horizon2020-HEALTH?

• Nemáme vedcov na takej úrovni?
• Máme takých vedcov, ale nemajú odvahu podať žiadosť?
• Nemáme vybudovanú dostatočnú materiálnu infraštruktúru?
• Existuje stále určitá predpojatosť voči bývalým “komunistickým 

krajinám“?



S čím súvisí relatívna úspešnosť 
ako spoluriešiteľov projektov

Networking

• Dlhodobé študijné pobytu v zahraničí, podľa možnosti na viacerých 
miestach.

• Networking na báze rozličných formálnych a neformálnych konzorcií   
a pracovných skupín.

• Networking založený na stretnutiach na vedeckých konferenciách.
• Networking na báze „vlastníctva dôležitých databáz“.
• Ad hoc networking vyplývajúci z akútnej potreby (Covid-19).



Požiadavky na hlavného riešiteľa

• Napísal sám článok (viac článkov) do časopisov s IF > 10.
• Hirschov index > 20.
• Venuje sa viac rokov intenzívne problematike, ktorú sa predkladá               

v projektovom návrhu, takže dokonale pozná, čo je známe a čo sú 
otázky, na ktoré je potrebné odpovedať a možné odpovedať pri 
súčasnom stave vedecko-technického rozvoja. 

• Networking na báze formálnych a neformálnych pracovných skupín     
a konzorcií a skúsenosti z práce na zahraničných pracoviskách.



Proces spracovania projektu

• Vyčleniť dostatočný čas na prípravu projektu (APVV).
• Identifikovanie výzvy, v ktorej sa výskumník cíti naozaj doma.
• Podrobné preštudovanie Expected Outcome a Scope.
• Náčrt problémov, ktoré bude projekt riešiť.
• Oslovenie potenciálnych spoluriešiteľov.
• Samotná príprava projektu v priebežnej spolupráci so spoluriešiteľmi.
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Expected outcomes



Scope



Kritériá hodnotenia projektov

EXCELLENCE

 Clarity and pertinence of the project’s 
objectives, and the extent to which the 
proposed work is ambitious, and goes 
beyond the state-of-the-art.

 Soundness of the proposed methodology, 
including the underlying concepts, models, 
assumptions, inter-disciplinary approaches, 
appropriate consideration of the gender 
dimension in research and innovation 
content, and the quality of open science 
practices including sharing and 
management of research outputs and 
engagement of citizens, civil society and 
end users where appropriate.

IMPACT

 Credibility of the pathways to 
achieve the expected outcomes 
and impacts specified in the 
work programme, and the likely 
scale and significance of the 
contributions due to the project.

 Suitability and quality of the 
measures to maximize expected 
outcomes and impacts, as set 
out in the dissemination and 
exploitation plan, including 
communication activities.

QUALITY AND EFFICIENCY 
OF THE IMPLEMENTATION

 Quality and effectiveness of 
the work plan, assessment 
of risks, and appropriateness 
of the effort assigned to 
work packages, and the 
resources overall.

 Capacity and role of each 
participant, and extent to 
which the consortium as a 
whole brings together the 
necessary expertise.



Kolay gelsin! 
Príjemnú prácu! 


