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PROGRAM DŇA



HORIZONT EURÓPA

Nadnárodný program 

v oblasti výskumu a inovácii 

• výskumné a inovačné 
činnosti

• činnosti na podporu 
výskumu a vývoja 

civilné aplikácie

Priame riadenie



KLASTER V KONTEXTE HORIZON EUROPE

I PILIER

EXCELENTNÁ VEDA

Európska výskumná rada

Akcie Maria Sklowska –
Curie

Výskumné infraštruktúry

II PILIER

GLOBÁLNE VÝZVY A 
KONKURENCIESCHOPNOSŤ 
EURÓPSKEHO PRIEMYSLU

KLASTRE

• Zdravie

• Kultúra, tvorivosť s inkluzívna spoločnosť

• Civilná obrana pre spoločnosť

• Digitalizácia, priemysel a vesmír

• Klíma, energetika a mobility

• Potraviny, biohospodárstvo, prírodné 
zdroje, poľnohospodárstvo a životné 
prostredie

SPOLOČNÉ VÝSKUMNÉ CENTRUM

III PILIER

INOVATÍVNA EURÓPA

Európska inovačná rada

Európske inovačné 
ekosystémy

Európsky inovačný a 
technologický inštitút

Rozširovanie účasti a posilňovanie Európskeho výskumného priestoru



HORIZONT EURÓPA – PILIER II 

Spája a integruje 
Vedúce postavenie v priemysle a Spoločenské výzvy

Podporuje vytváranie a lepšie šírenie nových poznatkov, 
technológií a vysoko kvalitných udržateľných riešení, posilňuje 

konkurencieschopnosť priemyslu, zvyšuje vplyv výskumu a 
inovácií na vývoj, podporu a implementáciu

53,5 miliárd eur = 56 % celkového rozpočtu HEU

ZHORA NADOL



HORIZONT EURÓPA – PILIER II - KLASTRE

GLOBÁLNE VÝZVY A KONKURENCIESCHOPNOSŤ EURÓPSKEHO 
PRIEMYSLU

1. Zdravie
2. Kultúra, kreativita a inkluzívna spoločnosť
3. Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
4. Digitalizácia, priemysel a vesmír
5. Klíma, energetika a mobilita

6. Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, 
poľnohospodárstvo a životné prostredie



EU FUNDING & TENDERS PORTAL



ČO VÁS ČAKÁ

Nájsť výzvu

Nájsť partnerov

Napísať a predložiť projekt

Implementovať projekt



PROJEKT - KRITÉRIÁ

Napísať projekt

EXCELENTNOSŤ

DOPAD

IMPLEMENTÁCIA



PRÍPRAVA NÁVRHU

Stranový limit

Zloženie konzorcia

Plán rodovej rovnosti

Asociované krajiny 

Zmeny v šablónach Napísať a predložiť projekt



KALENDÁR & ODPORÚČANIA

Pripravte svoj tím

Sledujte oznámenia

Zosúlaďte svoje plány s HEU

Využite nové prvky

Nekopírujte staré plány

Definujte si stratégiu 
spolupráce

Začnite včas



OD VÝZVY K NÁVRHU

UZÁVIERKA

September 
2021



NÁRODNÝ SYSTÉM PODPORY HORIZONTU

Národná kancelária Horizontu

Národné kontaktné body

Štandardy EK 
- Požiadavky

- Povinnosti

- Konflikt záujmov

- Mlčanlivosť 

https://eraportal.sk/horizont-europa/
https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-narodne-kontaktne-body/


NÁRODNÁ KANCELÁRIA HORIZONTU - NCP

Informačné aktivity

Poradenstvo

Konzultácie 

Pre-screening

Tipy a triky

Publikačná činnosť

Sprostredkované 



Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)
 3 stáli zamestnanci 

 Tematické prerozdelenie oblastí 

 Reprezentácia SR v expertných skupinách

 Odborné konzultácie ohľadom zapájania sa do rámcových programov a pridružených aktivít

 Monitorovanie politík, nástrojov a noviniek európskeho výskumu a inovácií, prioritné zameranie na 
rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie

 Denne aktualizovaný webový portál a šírenie informácií cez sociálne siete, mesačný newsletter

 Podpora zapájania sa do aktivít Európskeho výskumného priestoru (ERA) a nadväzovania spoluprác so 
zahraničnými partnermi

 Organizácia odborných a informačných podujatí (informačné dni, partnerské burzy, workshopy, 
konferencie, školenia, prednášky)

 Príležitosti odborných stáží pre študentov

 Možnosť bezplatného využitia priestorov na rokovania a stretnutia s partnermi

 Prezentácia výsledkov a potenciálu slovenského výskumu a inovácií v Bruseli

 Všetky informácie na www.slord.sk
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http://www.slord.sk/


Ing. Nataša Hurtová
NCP pre HEU Klaster 6
natasa.hurtova@cvtisr.sk
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