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ČO SÚ TO EURÓPSKE PARTNERSTVÁ ?

▪ Európske partnerstvá v oblasti výskumu a inovácií boli zavedené do európskeho
výskumného ekosystému s cieľom rozvinúť Európsky výskumný priestor (ERA)

▪ Ich cieľom je mobilizovať verejné a súkromné zdroje a zlepšiť a urýchliť vývoj
a zavádzanie nových inovačných riešení v rôznych odvetviach

Navrhnuté tak, aby:

1. znižovali fragmentáciu výskumno-inovačného ekosystému v Európe,

2. pomáhali vyhnúť sa duplikácii úsilia a

3. posilnili konkurencieschopnosť hospodárstva štátov EÚ.



NOVÝ PRÍSTUP K EURÓPSKYM PARTNERSTVÁM

▪ V priebehu rokov došlo k výraznému rozšíreniu 
nástrojov a iniciatív, a to z hľadiska ich samotného počtu 
a vývoja rôznych typov vnútorného fungovania.

▪ V novom systéme sú partnerstvá rozdelené do 3 
kategórií, podľa ktorých sa rozlišuje ich fungovanie: 

1. Spoločne programované (Co-programmed European
Partnerships)

2. Spolufinancované (Co-funded European Partnerships)

3. Inštitucionalizované (Institutionalised European
Partnerships)

A zároveň bol znížený ich počet.



PREHĽAD SÚČASNE SCHVÁLENÝCH EURÓPSKYCH PARTNERSTIEV



PREČO SA ZAPOJIŤ DO PARTNERSTIEV?

1. Prístup k financovaniu

2. Nadväzovanie kontaktov

3. Silná viditeľnosť

4. Prístup k dodatočným zdrojom alebo infraštruktúre

5. Prístup ku znalostiam / know-how



TRI TYPY PARTNERSTIEV

Spoločne 
programované 

(co-programmed)

Spolufinancované 

(co-financed)

Inštiticionalizované

(institutionalised)



SPOLOČNE PROGRAMOVANÉ PARTNERSTVÁ 

▪ Partnerstvo vykonávané najčastejšie na základe memoranda o porozumení medzi EÚ
a partnermi zo súkromnej (prípadne verejnej výskumnej) sféry združenými v jednej alebo
viacerých asociáciách.

▪ Partnerstvo si vytvára svoje strategické plány a ročné pracovné plány obsahujúce ciele,
priority a naplánované činnosti.

▪ Komplementárne výskumné a inovačné aktivity sú implementované zvlášť len partnermi a
zvlášť spolu s EÚ prostredníctvom pracovných programov programu Horizont Európa.

▪ Výzvy vyhlasované v rámci partnerstva, s finančným príspevkom zo strany
EK, v princípe otvorené všetkým záujemcom (ako štandardné výzvy HE).

▪ Príspevky partnerov môžu byť vo finančnej forme alebo in-kind (nepeňažný príspevok k
chodu partnerstva).

▪ Cieľom je pomocou financovania z verejného rozpočtu pritiahnuť mnohonásobne vyššie
investície do VaI zo strany súkromného sektoru.



SPOLOČNE PROGRAMOVANÉ PARTNERSTVÁ 

Pracovný 

program 

Horizont 

Európa

Otvorený 

všetkým

Európska únia

Jedna alebo viaceré 

asociácie aktérov



SPOLUFINANCOVANÉ PARTNERSTVÁ

▪ Typ partnerstva prioritne stavaný pre účasť verejných orgánov – entity
financujúce výskum a inovácie na národnej úrovni: ministerstvá, agentúry,
prípadne iné nimi poverené verejné subjekty, ktoré zabezpečia oprávnenosť
žiadateľov daných krajín získavať finančné prostriedky.

▪Všetci partneri musia do partnerstva prispievať – finančný alebo in-kind =
nefinančný príspevok. Dochádza tak k spojeniu národných prostriedkov a
prostriedkov EÚ.

▪ POZOR: Výzvy a hodnotenia sú organizované centrálne, príjemcovia vo 
vybraných projektoch sú zvyčajne financovaní na národnej úrovni (určuje sa na 
základe dohody partnerov) => Len subjekty majúce sídlo v štátoch, ktoré sú do 
daného partnerstva zapojené budú môcť získať financovanie na vykonávanie 
aktivít projektov.

▪Je potrebné dodržiavať veľmi špecifické podmienky, pokiaľ je zúčastnený partner 
zároveň aj výskumná inštitúcia a želá si zapojiť sa do výzvy partnerstva určené 
pre tretie strany, ktorého je súčasťou (konflikt záujmov).



SPOLUFINANCOVANÉ PARTNERSTVÁ
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INŠTITUCIONALIZOVANÉ PARTNERSTVÁ

▪ Uzatvárané medzi EÚ, členskými štátmi a združením aktérov zo súkromnej (prípadne verejnej
výskumnej) sféry

▪Disponujú vlastným právnym základom a tvoria samostatnú právnu entitu – sú orgánom Únie s
vlastným sídlom. Pre ich založenie je potrebná dlhodobá vízia a vysoká miera integrácie.

▪ Organizujú svoj vlastný výskumný a inovačný program a prideľujú finančné prostriedky na
projekty na základe otvorených výziev;

▪ Realizujú sa len vtedy, keď iné časti programu Horizont Európa, vrátane iných foriem európskych
partnerstiev, nemôžu dosiahnuť ciele alebo vytvoriť potrebné očakávané vplyvy.

▪ Patria sem:

✓ partnerstvá podľa článku 187 ZFEÚ (známe ako Spoločné podniky/Joint Undertakings, JU)

✓ znalostné a inovačné spoločenstvá Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT KICs)

✓ partnerstvá podľa článku 185 ZFEÚ



INŠTITUCIONALIZOVANÉ PARTNERSTVÁ
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NOVÉ PARTNERSTVÁ?

▪ Proces identifikácie nových spoločne programovaných a 
spolufinancovaných partnerstiev v rámci programu 
Horizont Európa = strategický koordinačný proces v 
priebehu roka 2023

▪ Strategický plán na roky 2025 - 2027 

▪ Partnership Knowledge Hub 

▪ Strategický programový výbor



ZDROJE INFORMÁCIÍ

▪ Webstránka Európskej komisie o partnerstvách

▪ ERA Portál Slovensko: Európske partnerstvá

▪ Portál ERA-LEARN

▪ Podpora účasti v programe Horizont Európa na Slovensku

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en#what-are-european-partnerships
https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-globalne-vyzvy/heu-misie/heu-misie-europsky-vyskumno-inovacne-partnerstva/
https://www.era-learn.eu/
https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-podpora-horizontu-europa-na-slovensku/


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/


Ďakujem za pozornosť.

www.slord.sk

monika.repcikova@cvtisr.sk

http://www.slord.sk/

