
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
Osobitným cieľom oblasti Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne
využívanie zdrojov a suroviny je vytvoriť spoločnosť, ktorá by efektívne využívala
dostupné prírodné zdroje a vodu a bola by odolná voči zmenám klímy; dosiahnuť
ochranu a trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a ekosystémami a
udržateľné dodávky a využívanie surovín tak, aby mohli uspokojiť potreby rastúcej
svetovej populácie v rámci trvalo udržateľných obmedzení prírodných zdrojov a
ekosystémov planéty. Činnosti v rámci tejto výzvy majú prispieť k zvýšeniu európskej
konkurencieschopnosti, bezpečnosti dodávok surovín a zlepšeniu kvality života a
zároveň zabezpečiť integritu, odolnosť a udržateľnosť životného prostredia a umožniť
ekosystémom a spoločnosti adaptovať sa na zmenu klímy a ostatné environmentálne
zmeny. 

ZHRNUTIE ÚČASTI SR V PROGRAME HORIZONT 2020 - OPATRENIA V OBLASTI KLÍMY,
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE ZDROJOV A SUROVINY

So získaným príspevkom z EÚ vo výške 4,56-mil. EUR sa Slovensko umiestnilo za Poľskom,
Slovinskom, Rumunskom, Maďarskom, Českom, Cyprom, Estónskom, Chorvátskom a Bulharskom.
S počtom účastí (33) sa Slovensko umiestnilo za Poľskom, Rumunskom, Slovinskom, Maďarskom,
Českom, Chorvátskom, Estónskom, Cyprom a Bulharskom.
Z celkového počtu 24 uzatvorených grantových dohôd so slovenskými subjektmi najvyšší počet (6)
bol zaznamenaný v rokoch 2014 a 2016.
Najúspešnejší žiadatelia v SR: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, KAJO s.r.o., Technická
univerzita v Košiciach, Hlavné mesto SR Bratislava, Slovenská akadémia vied, Univerzita
Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, TRIPTYCH, MOTION ZONE
s.r.o., Mestský ústav ochrany pamiatok.
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ZÁKLADNÉ HODNOTENIE ÚČASTI SR * 
čistý príspevok EÚ pre slovenské subjekty: 4,56-mil.EUR
33 účastí slovenských subjektov
22 unikátnych účastníkov 
24 uzatvorených grantových dohôd (zazmluvnených projektov)      

 * Údaje k 21. 4. 2021

GRAF 2: POČET UZATVORENÝCH GRANTOVÝCH DOHÔD SO
SLOVENSKÝMI SUBJEKTMI 

GRAF 1: ÚČASŤ EÚ-13 

TAB. 1: PREHĽAD 10 NAJÚSPEŠNEJŠÍCH SLOVENSKÝCH ŽIADATEĽOV 
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CIELE PROJEKTU
Cieľom projektu CHROMIC je vyvinúť také nové procesy zhodnocovania kritických kovov
(chróm, niób) a ekonomicky cenných (molybdén, vanád) vedľajších produktov kovov zo
sekundárnych zdrojov, založené na inteligentnej integrácii vylepšenej predúpravy,
selektívneho alkalického lúhovania a vysoko selektívnej kovovej regenerácie naprieč
hodnotovým reťazcom. Celkové hodnotenie súvisiacich ekonomických,
environmentálnych, zdravotných a bezpečnostných aspektov sa uskutoční iteračným
spôsobom, aby sa zabezpečilo, že vyvinuté technológie vyhovujú požiadavkám
obehového hospodárstva, pričom sú v súlade so súčasným dopytom na trhu. Táto
technológia bude vyvinutá pre dva modely (trosky z nehrdzavejúcej ocele a
ferrochrómové trosky) s potenciálom replikácie do mnohých priemyselných zvyškov v
celej Európe. Zapojenie spoločnosti od samého začiatku uľahčí cestu k implementácii,
aby procesy projektu CHROMIC mohli prispieť k zabezpečeniu európskych dodávok
kritických surovín.

MEDZINÁRODNÍ PARTNERI PROJEKTU
Konzorcium zložené z 10 partnerov (špičkových európskych výskumných a verejných
inštitúcií) z 5 európskych krajín. 
Koordinátor projektu: Vlaamse Instelling Voor Technologisch (BE)
Partneri projektu: Microwave Energy Applications Management (BE), Elektrowerk
Weisweiler GmbH (DE), Orbix Productions (BE), Formicablu SRL (IT), Arche (BE),
Technická univerzita v Košiciach (SK), Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf EV (DE),
VDEH-Betriebsforschungsinstitut GmbH (DE), Institut fur Baustoff-Forschung EV (DE),
Bureau de Recherches Gaologiques ET Minieres (FR)

SLOVENSKO V PROGRAME HORIZONT 2020

SPOLOČENSKÉ VÝZVY –  OPATRENIA V OBLASTI KLÍMY,
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE

ZDROJOV A SUROVINY
 
 

PRÍKLAD ÚSPEŠNÉHO PROJEKTU 
Názov projektu: effiCient mineral processing and Hydrometallurgical
RecOvery of by-product Metals from low-grade metal contaIning
seCondary raw materials
Akronym: CHROMIC
SK partner v projekte: Technická univerzita v Košiciach
Čistý príspevok EÚ pre slovenský subjekt: 430 625 EUR

VIAC INFORMÁCIÍ - OPATRENIA V OBLASTI KLÍMY, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, EFEKTÍVNE
VYUŽÍVANIE ZDROJOV A SUROVINY

URL: https://eraportal.sk/horizont-2020/spolocenske-vyzvy/opatrenia-v-oblasti-klimy-zivotne-prostredie-
efektivne-vyuzivanie-zdrojov-a-suroviny/
NCP: Centrum vedecko-technických informácií SR, e-mail: miroslava.tuzinska@cvtisr.sk

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE
URL: http://www.chromic.eu/

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE
Zabezpečiť stabilné a dostatočné zásoby chrómu, vanádu, molybdénu a nióbu je jednou
z hlavných strategických priorít európskeho priemyslu. Tieto kovy sú základom pre
udržanie si konkurencieschopnosti výrobného sektora a pre inovačný potenciál high-
tech odvetví. 
Za využitia správnej kombinácie existujúcich metód a nových technologických inovácií
budú v rámci projektu CHROMIC vyvinuté nové postupy získavania chrómu, vanádu,
molybdénu a nióbu z priemyselného odpadu.

[Workshop ústavu recyklačných technológií FMMR TUKE zameraný na 
Steelmaking slags recycling v projekte HORIZONT 2020 - CHROMIC, 

17. 5. 2018]
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