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Pilier III: Inovatívna Európa



Cieľ Piliera III: podpora prelomových inovácií s trhovým 
potenciálom a ekosystémov priaznivých pre inovácie

Európska rada 
pre inovácie 
(EIC)

One-stop-shop pre 
prelomový výskum a 
deep-tech inovácie s 
potenciálom tvorby 
nových trhov

10,11 mld. EUR

Európske 
inovačné 
ekosystémy

Prepájanie 
národných a 
regionálnych 
inovačných hráčov

530 mil. EUR

Európsky inovačný a 
technologický 
inštitút (EIT)

Prepájanie 
kľúčových hráčov 
(výskum, 
vzdelávanie, biznis) 
pre podporu inovácií

3 mld. EUR



• Vedúce postavenie vo vývoji 

kľúčových digitálnych, podporných a 

vznikajúcich technológií

• Obnova európskeho ekosystému a 

biodiverzity, trvalo udržateľné 

prírodné zdroje

• Európa ako prvé obehové a 

klimatické hospodárstvo založené 

na digitálnych technológiách

• Odolnejšia, inkluzívnejšia a 

demokratickejšia spoločnosť  

Odkaz na Strategický plán 2021 - 2024

HE: Strategický plán 2021 - 2024

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_horizon-europe-strategic-plan-2021-24.pdf


EIC v programe Horizont Európa  



Poskytuje
smart money

Financovanie od fázy 
myšlienky až po uvedenie 
na trh

Nemá tematické 
obmedzenie

Čím je jedinečná?
One-stop-shop pre prelomové, deep-
tech inovácie s potenciálom tvorby 
nových trhov

Poskytuje zmiešané 
financovanie

Pracovný program 
na ročnej báze

Viac ako 1 mld. 
EUR ročne na 
škálovanie 

AI platforma pre 
EIC Accelerator

Nový systém 
hodnotenia



Pracovný program na 2022 - novinky

Nová iniciatíva EIC Scale-Up 100

Kapitálové investície vo výške viac ako 15 mil. EUR

Väčšia podpora žien inovátoriek

Zjednodušenie v udeľovaní Seal of Excellence

Nové témy v zelených, digitálnych a vznikajúcich 
technológiách



Pa
th

fi
n

d
er • Od európskeho 

excelentného 
výskumu k 

prelomovým 
technológiám

• Netematické & 
tematické výzvy 

Tr
an

si
ti

o
n • Od európskych 

prelomových 
technológií k 
disruptívnym

inováciám

• Netematické & 
tematické výzvy A

cc
el

er
at

o
r • Od európskych 

disruptívnych
inovácií k 

škálovateľnému 
biznisu na 

globálnej úrovni

• Netematické & 
tematické výzvy 

Akceleračné služby pre rozvoj podnikania (BAS)

1. 
Pozorované 
základné 
princípy

2. 
Sformulovaný 
technologický 
koncept

3. 
Experimentálny 
dôkaz návrhu

4. 

Validácia v 
laboratóriu

5. 
Validácia v 
relevantnom 
prostrední

6. 
Demonštrácia v 
relevantnom 
prostrední

7. 
Demonštrácia v 
prevádzkovom 
prostrední

8. 

Úplný a riadny 
systém

9. 

Úspešná 
prevádzka

1. 
Pozorované 
základné 
princípy

2. 
Sformulovaný 
technologický 
koncept

3. 
Experimentálny 
dôkaz návrhu

4. 

Validácia v 
laboratóriu

5. 
Validácia v 
relevantnom 
prostrední

1. 
Pozorované 
základné 
princípy

2. 
Sformulovaný 
technologický 
koncept

3. 
Experimentálny 
dôkaz návrhu

Úroveň pripravenosti technológie (TRL)

Demo v 
lab/dôkaz 

návrhu

Fungujúci 
prototyp/
akceptácia 

trhom

Validácia 
škálovania

Pripravený 
na trh

Uvedenie 
na trh

Základný 
výskum

Základný 
vynález

Demo v 
lab/dôkaz 

návrhu



Financuje základný výskum založený na ambicióznej vízii radikálne novej vysoko 

rizikovej technológie, ktorá bude mať potenciál tvorby nových trhov a/alebo 

riešiť problémy na globálnej úrovni.

TRL 1-4

interdisciplinaritadlhodobá vízia prelomovosť dosiahnuteľnosť



PRE KOHO?
• konzorcium
• monožiadateľ

(Healthcare continuum)

KOĽKO?
• grant do 3/4 mil. €
• EIC Booster grant 

max. 3x50 000 EUR
• príspevok EK: 100%  

AKO DLHO?
• 2-4 roky

• Vzor projektového 
návrhu

• Challenge Guides

NOVÉ!ŠPECIFIKÁ?
• hodnotiace kritériá

Excelentnosť (60%), Dopad (20%),

Kvalita implementácie (20%)

• rebuttal



Open

• otvorenie: 1. marec 2022

• uzávierka: 4. máj 2022

• rozpočet: 183 mil. EUR (↑10% )

• predpokladaný počet podporených 
projektov: cca 60

• rozsah max. 17 strán

Challenges

• otvorenie: 15. jún 2022

• uzávierka: 19. október 2022

• rozpočet: 167 mil. EUR (↑26% )

• predpokladaný počet podporených 
projektov: cca 40

• rozsah max. 25 strán

• každá téma má špecifiká!



EIC Pathfinder Challenges 2022

• riadenie a zhodnocovanie oxidu uhličitého a dusíka

• integrované riešenia strednodobého skladovania energie

• kardiogenomika

• technológie nepretržitej zdravotnej starostlivosti

• digitálne skladovanie dát na báze DNA

• alternatívne kvantové spracovanie informácií, komunikácia a snímanie



Podporuje validáciu technológie v laboratóriu a v prostredí aplikácie 

(prototypovanie, modelovanie, testovanie užívateľmi a i.) a rozvoj biznis 

modelov pre komercionalizáciu inovácie.

motivovaný a 
rôznorodý tím

TRL 3/4-5/6

nová technológia
pripravená na 

validáciu 

prieskum 
potenciálnych 

trhov/konkurencie



PRE KOHO?
• malé konzorcium (2-5)
• monožiadateľ

KOĽKO?
• grant do 2,5 mil. €
• EIC Booster grant 

max. 50 000 EUR

• príspevok EK: 100%

AKO DLHO?
• 1-3 roky

• Rozsah projektu: 20 strán
• Predbežný prieskum trhového potenciálu a 

konkurencie
• 2 uzávierky
• Zvýšenie podielu projektov na interviách so ženami 

líderkami (30%)

NOVÉ!ŠPECIFIKÁ?
• EIC Pathfinder/ERCPoC v 

H2020
• Hodnotiaci proces

remote – pitch pred porotou
• Seal of excellence 



Open

• otvorenie: 1. marec 2022

• uzávierka: 4. máj, 28. september

• rozpočet: 71 mil. EUR (↑19% )

• predpokladaný počet podporených 
projektov: cca 28

Challenges

• otvorenie: 1. marec 2022

• uzávierka: 4. máj, 28. september 

• rozpočet: 60 mil. EUR (↑48% )

• predpokladaný počet podporených 
projektov: cca 24



EIC Transition Challenges 2022

• Zelené digitálne prístroje pre budúcnosť

• Terapia a diagnostika komplexných/zriedkavých genetických ochorení na 
báze RNA



Podporuje škálovanie ambicióznych inovácií s potenciálom vytvorenia nových 

trhov v globálnom meradle/radikálnych zmien na existujúcich trhoch 

škálovateľnosťprelomovosť vysoký potenciál rizikovosť

TRL 5/6-9

ambicióznosť deep-tech



PRE KOHO?
• monožiadateľ (start-up, 

MSP, mid-cap, investor)

KOĽKO?
• grant do 2,5 mil. €
• investícia do 15 mil. 

EUR
• príspevok EK: 70%  

AKO DLHO?
• 2 roky

• Možnosť stiahnuť biznis plán do pdf
• Ženy líderky – CEO, CTO, CSO
• Investícia vyššia ako 15 mil. EUR
• 3 uzávierky 
• Seal of Excellence pre všetky úspešné plné návrhy

NOVÉ!

ŠPECIFIKÁ?
• hodnotiaci proces

krátky návrh, plný návrh, 
pitch

• rebuttal pri prepodaní
• AI platforma
• GO/NO-GO
• max. 1 možné prepodanie
• Seal of excellence



Open

• otvorenie: 1. marec 2022

• uzávierka: 23. marec, 15. jún, 5. 
október 2022

• rozpočet: 631 mil. EUR (↑6% )

Challenges

• otvorenie: 1. marec 2022

• uzávierka: 23. marec, 15. jún, 5. 
október 2022

• rozpočet: 537 mil. EUR (↑8% )

• Technológie pre „Fit for 55“

• Technológie pre otvorenú 
strategickú autonómiu



Slovak Business Agency: 23. február 2022, online

https://eraportal.sk/podujatia/zapojte-sa-do-komunitarnych-programov-eu-horizont-europa-financovanie-inovacii-vo-firmach/?portal=heu


• Žena zakladateľka/ 
spoluzakladateľka aktívnej 
inovatívnej firmy (založená min. 2 
roky pred uzávierkou)

• Tri ceny po 100 000 EUR

• Tri ceny 50 000 EUR pre 
„Vychádzajúcu inovátorku“ do 35 
rokov

• Projektový návrh + krátke video

• Kritériá: prelomovosť, dopad, 
inšpirácia

• Otvorenie: 1Q 2022

• Uzávierka: 3Q 2022

• Rozpočet: 450 tis. EUR (↑29% )

NOVÉ!



EIC Prizes: European Capital of Innovation

• Mesto ako katalyzátor 
lokálneho inovačného 
ekosystému

• Kritériá: experimentovanie, rast 
firiem, podpora ekosystému, 
knowledge transfer, vízia

• European Capital of Innovation
(1 mil EUR, 2x100 tis. EUR)

• European Rising Innovative City 
(0,5 mil. EUR, 2x50 tis. EUR)

• Otvorenie: 1Q 2022

• Uzávierka: 2-3Q 2022
Rozpočet: 1,8 mil. EUR



EIC Prizes: European Innovation
Procurement Awards

• Cena za inovatívne postupy 
obstarávania vo 
verejnom/súkromnom sektore

• Tri kategórie: stratégia 
inovatívneho obstarávania, 
spoločenské výzvy, líderstvo

• Kritériá: transformácia k 
inovácii, uptake, spolupráca, 
spoločenský dopad

• Tri ceny po 75 000 EUR, tri ceny 
po 25 000 EUR

• Otvorenie: 1-2Q 2022

• Uzávierka: 3Q 2022

Rozpočet: 300 tis. EUR (↑20% )



EIC Prizes: Social Innovation Challenge
Prize 2022

• Téma: Budúcnosť bývania, 
inovácie pre dostupné a 
udržateľné obytné zóny

• Netechnologické ale aj deep-
tech inovácie

• Kritériá: stupeň inovácie, 
dopad, udržateľnosť, 
škálovateľnosť a 
replikovateľnosť

• Tri ceny po 50 000 EUR + BAS

• Otvorenie: 1-2Q 2022

• Uzávierka: 2-3Q 2022Rozpočet: 150 tis. EUR



EIC v 2022: Užitočné odkazy
Výzvy v EIC na FTO portáli:

Oficiálna stránka EIC:Pracovný program EIC 2022:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094503,31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/wp_horizon-eic-2022_en.pdf


Ďakujem za pozornosť!
Lucia Dávidová
NCP pre EIC
CVTI SR
lucia.davidova@cvtisr.sk

Web: www.horizont-europa.sk
Mail: horizont@cvtisr.sk

mailto:lucia.davidova@cvtisr.sk
http://www.horizont-europa.sk/
mailto:horizont@cvtisr.sk
https://www.linkedin.com/in/lucia-davidova-91030420/

