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Výskum a inovácie v Európe v oblasti vesmír 

Vesmírny 
program EÚ

- EUSPA

Horizont Európa 
Klaster 4

Európska 
vesmírna 
agentúra -

ESA



Inštitucionálne pokrytie v oblasti vesmír

- Agentúra  Európskej únie pre 
vesmírny program (EUSPA)
- Bývalá Agentúra pre európsky 
globálny navigačný satelitný systém 
(GSA)
- na základe nariadenia o vesmírnom 
programe EÚ sa z GSA stáva EUSPA
- týka sa systémov: Galileo, EGNOS, 
Copernicus a GOVSATCOM 

- Európska vesmírna agentúra
- Založená 1975, má 22 členských 

štátov
- Nie je súčasťou štruktúr Európskej 

únie
- samostatné výzvy 
- Vzťah s EÚ je upravený na základe 

Framework Partnership Agreement
- Slovensko má zatiaľ s ESA 

podpísanú kooperačnú zmluvu



Komponenty Vesmírneho programu EÚ
- európsky program pozorovania Zeme 
- prostredníctvom svojich pozemných, morských, atmosférických, klimatických zmien, 

riadenia mimoriadnych udalostí a bezpečnostných služieb podporuje širokú škálu 
aplikácií vrátane ochrany životného prostredia, riadenia mestských oblastí, 
regionálneho a miestneho plánovania, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, 
rybného hospodárstva, zdravia, dopravy, zmeny podnebia, trvalo udržateľného 
rozvoja, civilnej ochrany a cestovného ruchu 

- globálny navigačný satelitný systém (GNSS) EÚ
- poskytuje vylepšené informácie o polohe a načasovaní 
- umožňuje používateľom poznať presnú polohu s väčšou presnosťou ako iné dostupné 

systémy a podporuje núdzové reakcie a vyhľadávanie a záchranu

- Európska geostacionárna navigačná prekryvná služba ( regional satellite-based 
augmentation system) 

- používa sa na zlepšenie výkonu globálnych navigačných satelitných systémov, ako sú 
GPS a Galileo

- Cieľ - poskytovať bezpečnosť navigačných služieb leteckým, námorným a pozemným 
používateľom v celej Európe



Komponenty Vesmírneho programu EÚ

- GOVSATCOM - Vládna satelitná komunikácia Európskej únie 
- bezpečné a nákladovo efektívne komunikačné riešenie pre kritické bezpečnostné 

misie a operácie riadené EÚ a jej členskými štátmi vrátane aktérov národnej 
bezpečnosti a agentúr a inštitúcií EÚ

- Space Situational Awareness (SSA) programme
- služby európskym používateľom vrátane majiteľov / prevádzkovateľov kozmických lodí 

a vládnych subjektov, ktoré posilnia ochranu a odolnosť európskych vesmírnych a 
pozemných infraštruktúr proti rôznym nebezpečenstvám a rizikám (hlavne kolíziám do 
/ z vesmíru, objektoch blízkych Zeme alebo udalostiam vesmírneho počasia)

SSA



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

H
E
U



Dôležité dokumenty

Pracovný program pre Klaster 4 – momentálne ešte nie je prijatý, verzia draftu z marca 
zverejnená
• Jedná sa o základný dokument pre Klaster 4 na obdobie 2 rokov
• Nachádzajú sa tu výzvy a podmienky
• Je dôležité naštudovať si okrem samotných výziev aj Všeobecný úvod (General Introduction) a 

Všeobecné prílohy (General Annexes)

Strategický plán programu Horizont Európa na roky 2021 –2024-definuje strategické zameranie investícií 
do výskumu a inovácií v období 2021 –2024

Draft modelovej grantovej zmluvy je zverejnený

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.
*TBD- Pôvodne sa otvorenie prvých výziev plánovalo dňa 15.4.2021, avšak výzvy sa neotvorili. Čakáme na oficiálne 
stanovenie nových termínov otvorenia a uzávierky výziev.

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=24499
https://eraportal.sk/aktuality/prvy-strategicky-plan-programu-horizont-europa/?heu=1
https://eraportal.sk/aktuality/draft-modelovej-grantovej-zmluvy-je-zverejneny/?heu=1


Najčastejšie typy akcií v rámci pracovného 
programu

Výskumná a inovačná akcia (RIA) - Aktivity zamerané na vytváranie nových poznatkov alebo preskúmať 
realizovateľnosť novej technológie, produktu, procesu, služby alebo riešenia. 
Miera prefinancovania oprávnených nákladov: do 100%

Inovačná akcia (IA) - Aktivity priamo zamerané na vyhotovenie plánov a úprav alebo návrhov nových, upravených 
alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo služieb. 
Miera prefinancovania oprávnených nákladov: do 70% (s výnimkou neziskových subjektov, na ktoré sa vzťahuje miera do 
100% a definované výnimky v pracovnom programe – do 60%)

Koordinačná a podporná akcia (CSA) - Aktivity smerujúce k cieľom programu Horizont Európa, okrem výskumných a 
inovačných aktivít. 
Miera prefinancovania oprávnených nákladov: do 100%

Predkomerčné obstarávanie (PCP) - Aktivity umožňujúce nadnárodnej skupine nákupcov posilniť verejné 
obstarávanie výskumu, vývoja a validácie a podľa možností aj prvého nasadenia nových riešení, ktoré môžu priniesť 
radikálne zlepšenie účinnosti a kvalitu v oblastiach verejného záujmu. 
Miera prefinancovania oprávnených nákladov: do 100%

Predbežná šablóna pre RIA, IA a CSA je zverejnená

https://eraportal.sk/aktuality/predbezna-sablona-pre-ria-ia-v-he/?heu=1


Destinácia 5: Space
Prístup do 

vesmíru
Vesmírne 
systémy

Vesmírne 
počasie

Využitie 
vesmíru

Podnikanie 
vo 

vesmírnom 
sektore

Pozemná 
infraštruktúta

Copernicus

Galileo 

EGNOS

SSA

Govsatcom

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

Otvorená strategická autonómia vo vývoji, nasadzovaní a 
využívaní globálnej vesmírnej infraštruktúry, služieb, aplikácií 
a údajov 
Kľúčové strategické orientácie
• KSO A: Podpora otvorenej strategickej autonómie vedením vývoja 

kľúčových digitálnych, podporných a vznikajúcich technológií, 
sektorov a hodnotových reťazcov 

• KSO B: obnova európskych ekosystémov a biodiverzity a riadenie 
trvalo udržateľných prírodných zdrojov s cieľom zabezpečiť 
potravinovú bezpečnosť a čisté a zdravé životné prostredie

• KSO C: urobiť Európu prvou digitálne vedenou obehovou, 
klimaticky neutrálnou a udržateľnou ekonomikou 

• KSO D: vytvoriť viac odolnú, inkluzívnu a demokratickú európsku 
spoločnosť

Očakávaný dopad v rámci Klastra 4: Otvorená strategická 
autonómia pri vývoji, nasadzovaní a využívaní globálnych vesmírnych 
infraštruktúr, aplikácií služieb a údajov, a to aj posilňovaním nezávislej 
kapacity EÚ pre prístup do vesmíru, zabezpečením autonómie 
dodávok kritických technológií a vybavenia a posilňovaním 
konkurencieschopnosti vesmírneho sektoru EÚ. 



Témy Otvorenie                  Deadline

Témy v rámci Destinácie 5

Foster competitiveness of space systems

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-
11

End-to-end satellite communication systems and 
associated services

IA *TBD 7.9.2021

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-
12

Future space ecosystems: on-orbit Operations, new 
system concepts

RIA *TBD 7.9.2021

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-
11

Future space ecosystems: On-Orbit Operations, 
preparation of demonstrator mission

RIA 5.5.2022 6.9.2022

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-
12

Technologies and generic building blocks for 
Electrical Propulsion

IA 5.5.2022 6.9.2022

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-
13

End-to-end Earth observation systems and 
associated services

IA 5.5.2022 6.9.2022

Reinforce EU capacity to access and use space

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-
21

Reusability for strategic space launchers -
technologies and operation maturation including 

flight test demonstration
RIA *TBD 7.9.2021

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-
22

Low cost high thrust propulsion for European
strategic space launchers - technologies maturation 

including ground tests
RIA *TBD 7.9.2021

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-
23

New space transportation solutions and services RIA *TBD 7.9.2021

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-
21

Multi sites flexible industrial platform and 
standardised technology for improving

interoperability of European access to space ground
facilities

RIA 5.5.2022 6.9.2022



Témy Otvorenie      Deadline

Témy v rámci Destinácie 5

Evolution of Copernicus services 

Innovative space capabilities: SSA, Govsatcom, Quantum

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-
41

Copernicus Climate Change Service evolution RIA *TBD 7.9.2021

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-
42

Copernicus Atmosphere Monitoring Service evolution RIA *TBD 7.9.2021

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-
43

Copernicus Security and Emergency Services 
evolution

RIA *TBD 7.9.2021

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-
44

Copernicus evolution for cross-services thematic 
domains

RIA *TBD 7.9.2021

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-
62

Quantum technologies for space gravimetry RIA *TBD 7.9.2021

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-
62

Space Weather RIA 5.5.2022 6.9.2022

Targeted and strategic actions supporting the EU space sector

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-
81

Space technologies for European non-dependence
and competitiveness

RIA *TBD 7.9.2021

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-
81

Space technologies for European non-dependence
and competitiveness

RIA 5.5.2022 6.9.2022

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-
82

Space science and exploration technologies RIA 5.5.2022 6.9.2022



Témy Otvorenie      Deadline

Témy v rámci Destinácie 5
Development of applications from the EU 
space programme components

Evolution of services of the EU space programme components Galileo, EGNOS and Copernicus

Space entrepreneurship ecosystems (including "New Space" and start-ups) and skills

HORIZON-CL4-2021-SPACE-02-51
EGNSS and Copernicus applications fostering the European 

Green deal
IA *TBD 7.9.2021

HORIZON-CL4-2021-SPACE-02-52 EGNSS applications for Safety and Crisis management IA *TBD 7.9.2021

HORIZON-CL4-2021-SPACE-02-53 EGNSS applications for the Digital Age IA *TBD 7.9.2021

HORIZON-CL4-2022-SPACE-02-51 EGNSS applications for Smart mobility IA 5.5.2022 6.9.2022

HORIZON-CL4-2022-SPACE-02-52 Public sector as Galileo and/or Copernicus user PCP 5.5.2022 6.9.2022

HORIZON-CL4-2022-SPACE-02-54
Copernicus downstream applications and the European Data 

Economy 
IA 5.5.2022 6.9.2022

HORIZON-CL4-2022-SPACE-02-55 Large-scale Copernicus data uptake with AI and HPC RIA 5.5.2022 6.9.2022

HORIZON-CL4-2022-SPACE-02-56
Designing space-based downstream applications with 

international partners 
RIA 5.5.2022 6.9.2022

HORIZON-CL4-2022-SPACE-02-61 GOVSATCOM Service Developments and demonstrations RIA 5.5.2022 6.9.2022

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-41 Copernicus Marine Environment Monitoring Service evolution RIA 5.5.2022 6.9.2022

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-42
Copernicus Anthropogenic CO2 Emissions Monitoring & 

Verification Support (MVS) capacity
RIA 5.5.2022 6.9.2022

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-43 Copernicus Land Monitoring Service evolution RIA 5.5.2022 6.9.2022

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-72 Education and skills for the EU space sector CSA 5.5.2022 6.9.2022



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 

Európske partnerstvá sú iniciatívy, v
rámci ktorých EÚ, spolu so súkromnými
a verejnými partnermi spoločne
podporujú rozvoj a implementáciu
výskumného programu a inovačné
činnosti.

Spoločne programované partnerstvá sú
vykonávané na základe memoranda o
porozumení alebo zmluvného vzťahu
medzi EÚ a partnermi zo súkromnej a
verejnej sféry.



Nepriamo riadené akcie delegované na ESA
• EGNSS Evolution: Technology and infrastructure-related R&D 

activities

• HORIZON-CL4-SSA-SWENEO - Space Weather and Near Earth 
Objects

• GOVSATCOM Technology Development and implementation of 
system innovative features 

• CASSINI In Orbit Demonstration/Validation (IOD/IOV) service

• Innovation activities for improved EGNSS operation and service 
provision

Nepriamo riadené akcie delegované na EUSPA



CASSINI – Space enterpreneurship iniciative
2021-2027
• urýchlenie podnikania, inkubácia, financovanie počiatočných projektov a 

obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím, ako aj na inovačné partnerstvo a 
obstarávanie inovácií 

• Hackathony, Mentoring, Prizes, Biznis Akcelerátor, Matchmaking
• CASSINI Seed and Growth Funding Facility
• v programe Horizont Európa – Klaster 4 – Prizes managed by EUSPA

• EIC Horizon and CASSINI Prize for digital space applications 
• Otvorenie sa očakáva v Q3 2021
• Orientovaná na malé a stredné podniky

• EIC Horizon and CASSINI Prize for space technology products and services 
• Otvorenie sa očakáva v Q3 2021



Príklady prepojenia vesmírnych komponentov s inými 
destináciami Klastra 4
Destinácia 2
• HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-02 - Monitoring and supervising system for exploration and 

future exploitation activities in the deep sea (RIA)

• HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-08 - Earth observation technologies for the mining life cycle in 
support of EU autonomy and transition to a climate-neutral economy (RIA)

Destinácia 3
• HORIZON-CL4-2021-DATA-01-04: Extreme data mining, aggregation and analytics technologies 

and solutions (RIA)

• HORIZON-CL4-2022-DATA-01-01: Methods for exploiting data and knowledge for extremely 
precise outcomes (analysis, prediction, decision support), reducing complexity and presenting 
insights in understandable way (RIA)

Destinácia 4
• HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-09: AI, Data and Robotics for the Green Deal (IA)



Synergie medzi Horizont Európa a 
Vesmírnym programom Únie

• prostredníctvom strategického plánovania HE by sa mali určiť a stanoviť 
výskumné a inovačné potreby Vesmírneho programu Únie a dodávateľského 
a odberateľského sektora v rámci Únie; 

• akcie v oblasti vesmírneho výskumu implementované prostredníctvom HE 
by sa  implementovali vzhľadom na obstarávanie a oprávnenosť právnych 
subjektov v náležitom prípade v súlade s Vesmírnym programom Únie;

• vesmírne údaje a služby, ktoré sa prostredníctvom Vesmírneho programu 
Únie sprístupnili ako verejný statok, používali v oblasti výskumu a inovácií na 
vývoj prelomových riešení, a to aj v programe, najmä pokiaľ ide o udržateľné 
potraviny a prírodné zdroje, monitorovanie klímy, atmosféru, pevninu, 
pobrežné a morské prostredie, inteligentné mestá, prepojenú a 
automatizovanú mobilitu, bezpečnosť a zvládanie katastrof;



Synergie medzi Horizont Európa a 
Vesmírnym programom Únie

• aby služby prístupu k údajom a informáciám programu Copernicus prispievali 
k európskemu cloudu pre otvorenú vedu (EOSC), a tým uľahčovali prístup k 
údajom programu Copernicus pre výskumných pracovníkov, vedcov a 
inovátorov

• aby výskumné infraštruktúry, najmä siete na pozorovanie in situ, tvorili 
podstatné prvky infraštruktúry na pozorovanie in situ, ktorou sa podporujú 
služby programu Copernicus, pričom budú mať prospech z informácií 
vytváraných službami programu Copernicus



Zaujímavé eventy v oblasti vesmír

• 08.06.2021 - New Space for People – 4th New Space Atlantic Summit 

• 10.06.2021 – 11.06.2021 – Africa – Europe Space Earth Observation
High – Level Forum

• 11.06.2021 10:30-12:00 CEST - GALILEO for Mobility Start-ups & SMEs 
– How to best leverage geolocation for urban mobility solutions

• 14.06.2021 - Secure Connectivity Initiative: Opportunities for the 
European New Space Ecosystem

• 18.06.2021 – 20.06.2021 - Digitising Green Spaces - Join the first 
CASSINI Hackathon

• Space Crossroads, where space and great ideas meet

https://newspaceatlanticsummit.com/
https://africaeurope-eoforum.eu/
http://ariadna-project.eu/webinar-galileo-for-mobility-start-ups-smes
https://mailchi.mp/f2ee8dcafb32/pre-registration-for-secure-connectivity-industry-event
https://hackathons.cassini.eu/
https://www.euspa.europa.eu/newsroom/european-space-expo/space-crossroads-where-space-and-great-ideas-meet


Národná kancelária Horizontu
• Sieť Národných kontaktných bodov (NCP) -hlavnou podpornou štruktúrou na národnej úrovni pre 

program Horizont Európa, 
• každý národný kontaktný bod je zodpovedný za pridelené oblasti programu/klaster/misiu,
• úlohou je informovať vedeckú komunitu a podniky o možnostiach a príležitostiach účasti v 

programe,
• cieľom je zaktivizovať slovenskú komunitu výskumu a vývoja, aby sa podstatne zvýšil počet 

podaných projektov v rámci Horizont Európa a ich úspešnosť,
• riadi sa tzv. minimálnymi štandardmi vydanými EK (mlčanlivosť, zabránenie konfliktu záujmov a i.)

Poskytujeme činnosti:
• Informačné (infodni, semináre, konferencie, školenia na mieru)
• Poradenské (vyhľadanie a podrobný popis podmienok výziev, matchmaking)
• Konzultačné (individuálne konzultácie, pre-screening)
• Publikačné (štatistiky a prehľady, sektorové štúdie, príklady dobrej praxe)
• Podporné (vyhľadávanie partnerov do konzorcií, informovanie o partnerských ponukách)

Viac informácií na: https://eraportal.sk/horizont-europa/



Služby CVTI SR
Stredisko PATLIB je súčasťou Centra transferu technológií CVTI SR. Bolo vytvorené v rámci európskej 
siete centier PATLIB v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR. Svoje služby poskytuje 
najmä malým a stredným podnikom a širšej verejnosti bezplatne v rámci projektu Národné 
podnikateľské centrum. 

Stredisko patentových informácií PATLIB poskytuje:
• Konzultačné a poradenské služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva,

• Poradenstvo v oblasti identifikácie predmetov duševného vlastníctva firiem alebo fyzických 
osôb (najmä označenia, vzhľad výrobkov alebo obalov, vynálezy – technické riešenia).

• Poradenstvo v oblasti národnej a medzinárodnej ochrany duševného vlastníctva 
• Prístup do študovne špeciálnej literatúry 
• Možnosť usporiadania odborného seminára na tému týkajúcu sa ochrany duševného 

vlastníctva alebo špecializovanej prezentácie pre skupinu záujemcov.

• Rešeršné služby (patentová rešerš na stav techniky, patentový monitoring, patentové 
analýzy a štatistiky, rešerš na aktivity konkurencie, rešerš na právny stav dokumentov, 
rešerš na dizajny, rešerš na ochranné známky, rešerš z nepatentovej literatúry)

Kontakt: patlib@cvtisr.sk;  tel: 0918 807 145; https://patlib.cvtisr.sk



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

