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25 mld. €

53,5 mld. €

13,6 mld. €

3,4 mld. €





Základné informácie

Kto sa môže zapojiť?

• akákoľvek organizácia, ktorá má právnu subjektivitu – vysoké 
školy, výskumné inštitúty, podniky, verejné inštitúcie, neziskové 
organizácie, ... 

Aké krajiny sú oprávnené?

• 27 ČŠ EÚ
• asociované krajiny (Island, Nórsko, Turecko, Veľká Británia, 

Srbsko, Ukrajina, Izrael, ...)
• tretie krajiny 



Základné informácie

Aké sú štandardné typy podpory?

• granty pre individuálnych žiadateľov vs. granty na 
kolaboratívne projekty

Aké sú podmienky zloženia konzorcia pri kolaboratívnych
projektoch?

• podmienka účasti min. troch rôznych organizácií z rôznych 
členských štátov (ČŠ) EÚ, resp. asociovaných krajín (z toho min. 
1 ČŠ EÚ); neplatí pre CSA 



Typy projektov
Innovation 
and market 
deployment 

actions 
(IMDA)

100 % oprávnených 
nákladov

Research 
and 

innovation 
action 
(RIA)

Coordina-
tion and 
support 
actions 
(CSA)

Innovation
Action (IA)

Programme 
co-fund 
actions 

(CoFund)

70 % (100 % pre 
neziskové subjekty)

70 % (100 % pre 
neziskové subjekty)

30 % – 70 % 
oprávnených nákladov

100 % oprávnených 
nákladov)

100 % oprávnených 
nákladov

100 % oprávnených 
nákladov

50 % oprávnených 
nákladov

Training 
and 

mobility 
actions 
(TMA)

Pre-

commercial 

procurement 

actions/ 

(PCP) 

Public 

procurement 

of innovative 

solutions 

actions (PPI) 



Horizontále aspekty

Gender Equality Plan (GEP) – plán rodovej 
rovnosti
• nová podmienka oprávnenosti pre výzvy s 

uzávierkou od r. 2022 pre verejné inštitúcie, 
výskumné inštitúcie, vysoké školy

• GEP k dispozícii najneskôr v čase podpisu 
grantovej dohody

HE Guidance on GEP

• etika, open access, rodová rovnosť, ...

Kontakt: zuzana.stanakova@cvtisr.sk



Funding & Tenders Portal



Funding & Tenders Portal



Funding & Tenders Portal

REGISTRÁCIA NA PORTÁLI

PIC
viaže sa na inštitúciu/jedinečný 
kód inštitúcie
EU Login
viaže sa na jednotlivca/e-mailovú 
adresu



Reference documents
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CORDIS 
EU research results



www.horizont-europa.sk



Ďakujem za pozornosť!
Monika Brečková

e-mail: monika.breckova@cvtisr.sk

www.horizont-europa.sk


