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Vývoj Klastra 4

Pôvodne v Horizonte 2020

Informačné a Komunikačné technológie 
Vesmír

Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie,
moderná výroba a spracovanie

Horizont Európa 
Klaster 4: Digitalizácia, Priemysel a Vesmír
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Rozpočet Klastra 4

Orientačná alokácia na Klaster 4 je 15 mld
• predstavuje to najväčší rozpočet spomedzi klastrov II. Piliera
• Kým nie sú všetky dokumenty schválené, celkový rozpočet sa ešte môže 

meniť 
• Jednotlivé rozpočty na konkrétne výzvy sú ešte stále v štádiu rokovania

Prvé výzvy sú plánované už od 15.04.2021

Upozornenie: Informácie uvedené v tejto prezentácii môžu byť v budúcnosti predmetom zmien.
Mnohé právne predpisy týkajúce sa nového programu Horizont Európa a pracovné programy ešte
neboli formálne prijaté, takže obsah tejto prezentácie je treba vnímať ako predbežný a nezáväzný.



Smerovania Klastra 4

Destinácia 1
Klimaticky neutrálna, cirkulárna a 

digitalizovaná výroba

Destinácia 2
Zvýšená autonómia v kľúčových 

strategických hodnotových 
reťazcoch pre odolný priemysel

Destinácia 3 
Svetovo vedúce dáta a výpočtové 

technológie

Destinácia 4
Digitálne a vznikajúce technológie 

pre konkurencieschopnosť a 
vhodné pre Zelenú dohodu

Destinácia 5
Otvorená strategická autonómia vo 

vývoji, nasadzovaní a využívaní 
globálnej vesmírnej infraštruktúry, 

služieb, aplikácií a údajov

Destinácia 6
Na človeka zameraný a etický 

rozvoj digitálnych a priemyselných 
technológií



Destinácia 1 
Industry

Digitálne 
tech. pre 
výrobu

Zelená 
výroba

Odpad, 
voda, 

CO2/CO

Klimaticky 
neutrálny 
priemysel

Laserové 
technológie

Obehový 
priemysel

Vodík

Oceľ
Stavebníctvo

Výpočet oblastí nie je úplný, slúži len na uľahčenie orientácie. 

Klimaticky neutrálna, cirkulárna a 
digitalizovaná výroba
• zelená, flexibilná a pokročilá výroba
• pokročilé digitálne technológie pre 

výrobu
• nové spôsoby v stavebníctve 
• obehové huby (smerovanie ku 

klimatickej neutralite a obehovosti v 
priemysle)

• obehovosť zdrojov v procesnom 
priemysle (odpad, voda a CO2/CO)



Destinácia 2 
Industry

Hodnotové 
reťazce

Nerastné 
suroviny

Materiály pre 
nízkouhlíkový

priemysel

Zlepšovanie 
odolnosti 
podnikov

Zelené a 
udržateľné 
materiály

Výpočet oblastí nie je úplný, slúži len na uľahčenie orientácie. 

Zvýšená autonómia v kľúčových strategických 
hodnotových reťazcoch pre odolný priemysel
• odolné a obehové hodnotové reťazce
• nerastné suroviny pre strategickú autonómiu Európy
• zelené a udržateľné materiály
• materiály prospešné spoločnosti a životnému
prostrediu
• materiály smerujúce k dekarbonizácii
• materiály a prierezové dáta
• posilnenie odolnosti a pripravenosti
európskych podnikov, MSP a start-upov)



Destinácia 3 
Digital

CloudAI

IoT

Svetovo vedúce dáta a výpočtové technológie
• zdieľanie údajov v rámci európskeho priestoru
• Cloud, Edge a IoT pre európske údaje
• posilnenie európskej kapacity v analyzovaní

dát

Výpočet oblastí nie je úplný, slúži len na uľahčenie orientácie. 



Destinácia 4 
Digital Robotika

AI

Data

Kvantum Fotonika

Elektronika
6G

IoT

Grafén
Vznikajúce 
podporné 

technológie

Digitálne a vznikajúce technológie pre 
konkurencieschopnosť a vhodné pre Zelenú dohodu 
• procesory s veľmi nízkou spotrebou
• elektronika, fotonika, grafén
• 6G a základné technológie konektivity
• inovácie v umelej inteligencii, údajoch a robotike
• nasaditeľné roboty budúcnosti (efektívne, odolné,
bezpečné, adaptívne a dôveryhodné)
• vznikajúce podporné technológie
• kvantový flagship

Výpočet oblastí nie je úplný, slúži len na uľahčenie orientácie. 



Prehľad 
Destinácie 5 
Space

Prístup do 
vesmíru

Vesmírne 
systémy

Vesmírne 
počasie

Využitie 
vesmíru

Podnikanie 
vo 

vesmírnom 
sektore

Pozemná 
infraštruktúta

Copernicus
Galileo

SSA

Govsatcom

EGNOS

Výpočet oblastí nie je úplný, slúži 
len na uľahčenie orientácie. 



Destinácia 5
Otvorená strategická autonómia vo vývoji, nasadzovaní a využívaní 
globálnej vesmírnej infraštruktúry, služieb, aplikácií a údajov 

• podpora konkurencieschopnosti vesmírnych systémov
• posilnenie európskej kapacity prístupu do vesmíru a využívania vesmíru
• vývoj služieb (Copernicus) 
• inovatívne vesmírne zručnosti (SSA, GOVSATCOM, kvantum)
• vývoj aplikácií z komponentov EU vesmírneho programu 
• vývoj vesmírnych a pozemných infraštruktúr (Galileo a EGNOS)
• vývoj služieb (Galileo, EGNOS a Copernicus)
• vesmírne podnikateľské ekosystémy a zručnosti (New Space a start-upy) 

• strategická podpora európskeho vesmírneho sektora



Destinácia 6 
Digital RobotikaAI

Data Internet

Horizontálne 
aktivity

eXtended
Reality

Na človeka zameraný a etický rozvoj 
digitálnych a priemyselných technológií 

• zameranie na dôveru – Internet, vedúce 
postavenie v AI
• európsky maják pre umelú inteligenciu
• eXtended Reality (XR)
• systémový prístup - vyťažiť čo najviac
z technológií v spoločnosti/priemysle

Výpočet oblastí nie je úplný, slúži len na uľahčenie orientácie. 



Relevantné partnerstvá

Inštitucionalizované
partnerstvá

High Performance Computing
Key Digital Technologies

Smart Networks and Services
European Metrology

AI, Data and Robotics
Clean Steel - Low Carbon Steelmaking

Global competitive space systems
Made in Europe

Photonics Europe
Processes4Planet

Spoločne 
programované

partnerstvá 



Relevantné misie

Zdravé pôdy a potraviny

Klimaticky neutrálne a inteligentné mestáMisie

Rakovina

Oceány, moria a vody

Adaptácia na zmenu klímy



Synergie s ostatnými časťami Horizont 
Európa

Pilier I. Výskumné infraštruktúry

Pilier II. Európske výskumné centrum

Pilier III. Európska rada pre inovácie (EIC)
Európsky inovačný a technologický inštitút:

• EIT Manufacturing
• EIT Digital
• EIT Raw Materials



Synergie s inými programami a prepojenie 
s prioritami



EK mapuje Centrá pokročilých technológií 
pre priemysel (ATI)
Centrá pokročilých technológií pre priemysel (ATI)
pomáhajú MSP prekročiť tzv. údolie smrti medzi 
laboratóriom a trhom, vyvíjať a vyrábať nové 
produkty založené na pokročilých priemyselných 
technológiách. 
Sú to verejné alebo súkromné organizácie 
realizujúce aplikovaný výskum a inovácie blízko trhu 
(TRL 3-8) v oblasti pokročilých priemyselných 
technológií.

Typicky poskytujú SME tieto služby:
• prístup k technologickej expertíze a priestorom 

na validáciu,
• demonštračné aktivity,
• proof of concept/testovanie v laboratóriu,
• vývoj a testovanie prototypu,
• pilotná produkcia a demonštrácia/pilotné 

linky/pilotné série
• validácia/certifikácia produktov

V SR zatiaľ len 2 takéto centrá:
Centre for functional and surface-functionalized 
glasses - Trenčín
Prototyping and Innovation Centre - Košice



Mapovanie zahŕňa dostupné technologické centrá v 
Európe pracujúce na nasledujúcich technológiách:

• Artificial intelligence
• Security
• Connectivity
• AR/VR
• Big data
• Blockchain
• Cloud
• IoT
• Mobility technologies and enterprise mobility
• Robotics
• Advanced Manufacturing Technologies
• Micro and nanoelectronics
• Advanced materials
• Photonics
• Nanotechnology
• Industrial biotechnology

Kritériá pre zapojenie sa do mapy centier ako aj viac 
informácií o tejto iniciatíve je k dispozícii na web 
stránke pre Advanced Technologies for Industry 
Mapping.

EK mapuje Centrá pokročilých technológií 
pre priemysel (ATI)



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

Ďakujem za pozornosť

Kontakt: Erika Hlavatá 
erika.hlavata@cvtisr.sk

https://eraportal.sk/horizont-europa/
mailto:horizont@cvtisr.sk

