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Horizont 2020 

¡  8. rámcový program na obdobie 2014-2020 

¡  2-ročný pracovný harmonogram: výzvy na 2014-2015 

 

¡  Financovanie: až 100% (pre výskum, vývoj ako aj inovácie, ak ich 
realizujú VŠ), pričom nepriame náklady automaticky 25% z 
oprávnených 

 



Spoločenské a humanitné 
vedy v Horizonte 2020 I 

 

SPOLOČENSKÉ VÝZVY: 

¡  Európa v meniacom sa svete - Inkluzívne, inovatívne a bezpečné 
spoločnosti 

¡ Bezpečné spoločnosti- Ochrana slobody a bezpečnosti v Európe 
a pre jej občanov 



Spoločenské a humanitné 
vedy v Horizonte 2020 II 
¡  Zdravie, demografické zmeny a zdravé prostredie  

¡  SHV výskum má prispieť k ekonomickej a spoločenskej analýze potrebnej pre 
reformu systémov verejného zdravotníctva 

¡  Inteligentná a integrovaná doprava šetrná k životnému prostrediu 
¡  SHV výskum má analyzovať socio-ekonomické aspekty dopravy, pomôcť pri 

prognózovaní a plánovaní technológií 

¡  Opatrenia na ochranu klímy, účinné využívanie zdrojov a suroviny 
¡  SHV výskum by sa ma sústrediť na kultúrne, socio-ekonomické, behaviourálne 

a inštitucionálne zmeny, ktoré pomôžu dosiahnuť efektívnejšie využívanie 
zdrojov a ekonomickú sebestačnosť 

¡  Technické oblasti: 
¡  Umenie a humanitné vedy by mohli kreatívne prispieť k rozvoju služieb a 

dizajnu produktov 



Ďalšie (prierezové) oblasti 

¡  Zvyšovanie excelentnosti a rozširovanie účasti 
¡  Spolupráca so špičkovými vedecko-výskumnými pracoviskami (twinning a 

teaming, podpora sieťovania) 

¡  Veda v a pre spoločnosť 
¡  Podpora záujmu mladých ľudí o kariéru vo výskume, rodová rovnosť, 

komunikácia a integrácia vedy vo vzťahu verejnosti, neformálne 
vzdelávanie, využívanie vedeckých výsledkov 

 



Aktuálne výzvy 

§  WEB FiF UK: Projektový servis 
¡  https://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=6441  

§  Web EK 
¡  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/

h2020/ftags/ssh.html#c,topics=flags/s/SSH/1/1&+callDeadline/desc  



Požiadavky 

¡ Konzorcium pre vedecké a inovatívne projekty:  
¡ minimálne 3 organizácie z 3 členských a asociovaných 
štátov 

¡ optimálne 6-8 partnerov 

¡ Koordinačné a podporné (prierezové) aktivity: 
¡ 1 organizácia z členských a asociovaných štátov 
 

¡ DEFINOVANÉ V KAŽDEJ VÝZVE 



Hodnotenie projektov 
¡  Oblasti hodnotenia: 

¡  Vynikajúca vedecká kvalita  
¡  Kvalita implementácie a manažmentu 
¡  Impakt a diseminácia  

¡  Orientácia na nejakú spoločenskú výzvu- väčšia otvorenosť voči 
inovatívnym projektom, novým myšlienkam, nápadom  
¡  Dôraz na inováciu vo všetkých fázach projektu  

¡   Väčší dôraz sa kladie na impakt (impact statements)  
¡  Žiadatelia majú vysvetliť, ako ich práca prispeje k opísaným výsledkom a 

dopadom  

¡  Projekty majú prepájať rôzne disciplíny, sektory a partnerov (vedci, SMEs, 
podniky, sociálni partneri, MVO, spotrebitelia...)  

¡  Hodnotenie = Peer review – 3 nezávislí experti z celého sveta hodnotia 
každý projekt (najprv individuálne, v druhej fáze hodnotia spolu na 
stretnutí v Bxl) 



Hodnotiteľ 

¡ Najlepšie skúsenosti 

¡ Potrebná registrácia na portáli EK: 
¡ http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/

experts     



Výpomoc, asistencia 
¡ Profil partnera 

¡ Poskytnutie informácií (napr. PIC, hodinové sadzby pre 
prípravu rozpočtu) 

¡ Konzultácie k projektovému manažmentu, plánu 
implementácie, diseminácie 

¡ Konzultácie a príprava rozpočtov 

¡ Zabezpečenie podpisu dekana a rektora, komunikácia s 
RUK (KENP): PROJEKTOVÝ ZÁMER 

¡ Projektový manažment (administrácia a finančný 
manažment) 



Profil 



Vyhľadávanie partnerov 

¡ CORDIS: http://cordis.europa.eu/home_en.html 

¡ CVTI SR (formulár) 

¡ Net4Society: www.net4society.eu  
– Sieť zameraná na Spoločenské oblasti  

¡ IDEAL-IST: www.ideal-ist.eu 
– Sieť zameraná na informačné a komunikačné technológie  

 



Participant portal  
(portál pre rámcové programy EÚ)  

¡  Jediná databáza Európskej komisie so zoznamom výziev  

¡  Len elektronické podávanie návrhov projektov a akákoľvek 
komunikácia s Európskou komisiou  

¡ Návrhy sa podávajú cez vytvorený účet, neskôr pomocou 
vymenovaného LEARa (potrebná komunikácia s RUK) 

¡ Grantové zmluvy sa podpisujú cez účastnícky portál – osobitný typ 
elektronického podpisu  

¡  Záverečné správy a priebežné žiadosti o platby sa nahrávajú cez 
účastnícky portál  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  



Intranet FiF UK 

¡ Podklady:  
¡ výzvy 
¡ projektový zámer 
¡ info k postupu 

¡ vysvetlivky 
¡ kontakty na slovenských koordinátorov 

CVTI SR 



Infraštruktúra k Horizontu 
2020 

¡ Kancelária národných kontaktných bodov 
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 Lamačská cesta 8/A,
811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk , h2020@cvtisr.sk 

¡  Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli                                                               
Daniel Straka, daniel.straka@cvtisr.sk  

¡ RUK – Kancelária európskych projektov 

¡  Zatiaľ nerealizovaný program APVV: „Podpora prípravy projektov 
výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a 
inovácie na roky 2014 až 2020 – Horizont 2020“  



Informačné zdroje: 

Stránka EK:  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 

Stránka CVTI SR: 
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/narodne-
kontaktne-body-pre-horizont-2020.html?page_id=6458 

  



Iné granty z prostriedkov EÚ 

¡  Program Európa pre občanov 
¡  http://www.europapreobcanov.sk/  
¡  http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en   

¡  Program Kreatívna Európa 
¡  http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en  

¡  Erazmus + 
¡  http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 
¡  http://www.erasmusplus.sk/  



ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ! 

Mgr. Zuzana Lisoňová 
zuzana.lisonova@uniba.sk 
 


