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Národné Projekty (2016) 

• APVV:  14 
• VEGA: 28  
• KEGA:  6 
• Granty UK:  35  

 
ŠF – OP VaV: 18 

Medzinárodné projekty: 

EEA Grant:  1 
 
 
 

   ... 6.RP, 7.RP, H2020: ??? 
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VEGA 

KEGA 

Čo je Horizont 2020? 

RIS3 
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Hlavná súčasť stratégie Európa 2020 v oblasti výskumu a inovácií:  

Rámcový program Európskej únie pre výskum a inovácie na roky 
2014 – 2020  
 

Spája:  

1. Rámcový program EÚ pre výskum  

2. Inovačné aspekty rámcového programu pre 
konkurencieschopnosť a inovácie (CIP)  

3. Príspevok EÚ pre Európsky inovačný a technologický inštitút 
(EIT)  
 

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

Čo je Horizont 2020? 
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Rámcový 
program 

Obdobie Rozpočet v mld. 
€ 

1. RP 1984 – 1988 3,75 

2. RP 1987 – 1991 5,396 

3. RP 1990 – 1994 6,6 

4. RP 1994 – 1998 13,215 

5. RP 1998 – 2002 14,96 

6. RP 2002 – 2006 17,883 

7. RP 2007 – 2013 50,521 

Historický prehľad: 
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Priorita 1: Excelentná veda (Excellent Science) 

• European Research Council 

• Marie Skłodowska-Curie actions  

• European Research Infrastructures, including e-Infrastructures  

• Future and Emerging Technologies  (FET) 

Horizont 2020 – základné piliere (1):  
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Priorita 2: Vedúce postavenie priemyslu   
                    (Industrial Leadership) 

Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT): 

(i) ICT including micro- and nano - electronics and photonics  
(ii) Nanotechnologies 
(iii) Advanced Materials 
(iv) Biotechnology 
(v) Advanced Manufacturing & Processing  
(vi) Space 

Access to risk finance 
Leveraging private finance and venture capital for R&I 

Innovation in SMEs 
Fostering all forms of innovation in all types of SMEs 

Horizont 2020 – základné piliere:  
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Priorita 3: Spoločenské výzvy (Societal Challenges) 

• Zdravie, demografické zmeny a kvalita života  
(Health, Demographic Change and Wellbeing ) 

• Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia (Secure, Clean and Efficient Energy) 

• Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny 
(Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) 

• Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov   
(Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens) 

• Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava  
(Smart, Green and Integrated Transport)  

• Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti  
(Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies) 

• Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský 
a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo 
(Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland 
Water Research and the Bioeconomy) 

Horizont 2020 – základné piliere (3):  
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Spreading Excellence and Widening Participation 
• Teaming, Twinning, ERA Chairs, Policy Support Facilities, ... 

Euratom 

European Institute of Innovation and Technology (EIT) 
• 2010:   Climate change, Sustainable energy, IC innovation 
• 2014:   Innovation for healthy living and active ageing 

Raw materials – sustainable exploration, extraction, processing and recycling 
• 2016: Added-value manufacturing 

Food4Future – sustainable supply chain from resources to consumers 
• 2018: Urban mobility 

Science with and for Society  

Fast Track to Innovation Pilot 

Cross-cutting activities (focus areas):  
FoF, SPIRE, Internet of Thing, Smart and Sustainable Cities 

Horizont 2020 – Ďalšie súčasti:  
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3rd Health Programme 

Joint Technology Initiatives (JTI): 
Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) 

COST projekty                                                     http://www.cost.eu   

Ďalšie súčasti programu EÚ na podporu výskumu  :  

Úplný prehľad: 
 
European Commission> Research & Innovation> Participant Portal> Funding 
Opportunities: 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html   
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Slovakia – Country profile (10. 11. 2016) 

Zdroj: 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles-
detail&ctry=slovakia  
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Naozaj to 
chcete ???  

Nie.... 
Legitímne, ale ... 

Áno! 
(ale ...) 



Áno!    Príprava projektu a čo Vás čaká... 

Riešenie: AKTIVITA  

 + ZMENA MYSLENIA  

 + NEZLOMNOSŤ ... 

AKTIVITA  AKTIVITA  



Najlepšia škola:   

Staňte sa expertom ! 

potom môžete: 
 

• Hodnotiť navrhované projekty  
 

• Monitorovať bežiace  projekty  

• Hodnotiť výskumné a inovačné (R&I) programy EÚ 

• Navrhovať R&I politiky pre EÚ 
 

(ako nezávislá osoba – nereprezentujete ani organizáciu, ani krajinu) 



Experti - požiadavky:   

požiadavky: 
 
• Odborník vo svojom odbore – ale so širším rozhľadom   

 

• Jazyková zdatnosť  

• Flexibilita – možnosť  ísť mimo pracoviska na krátkodobé SC 
(Consensus meetings in Brussels) 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 
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Prečo vlastne písať projekt?  

...ale, samozrejme, to nie je len o peniazoch ...    ... iná liga... 
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Úsilie 

Partneri Peniaze 

Čas 

Projekt 

Téma 



Národný koordinátor 
Horizontu 2020: MŠVaV SR 

Národný 
koordinátor NCP 

(alokovaný na 
CVTI)  

Národné kontaktné 
body NCP 

 (alokované na CVTI)  

Národní 
delegáti 

Programových 
výborov 

(MŠVaV SR) 

Styčná 
kancelária 

SR pre 
výskum a 

vývoj v 
Bruseli  

Programy 
APVV 

Výzvy ŠF –
OP VaV 

Nie ste v tom sami: 
Národný systém podpory Horizontu 2020 v SR: 
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Úlohy systému podpory Horizontu 2020 v SR: 

• Národný koordinátor Horizontu 2020 – koordinácia všetkých aktivít PŠ  – MŠVVaŠ SR 
 

• Národní delegáti SR Programových výborov: 
Presadzovanie záujmov SR pri príprave Pracovných programov   

 

• Národné kontaktné body (NCP): 
Podávanie informácií o výzvach, informačné dni, semináre, 
konzultácie, vyhľadávanie partnerov, databázy ...  (free) 

 
• Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli: 

• podpora zapojenia SR do Horizontu 2020 a ďalších iniciatív a programov EÚ 
• Propagácia slovenského výskumu, jeho výsledkov a potenciálu v Bruseli 
• Sprostredkovanie kontaktov a stretnutí v európskych inštitúciách a v organizáciách pôsobiacich v Bruseli  

• APVV: 
podporovať  zvýšenie  záujmu slovenských  organizácií  o  podávanie  projektov  do  Horizontu  2020 
prostredníctvom  programu  APVV  –  „Podpora  prípravy  projektov výskumu  a  vývoja  rámcového  
programu  EÚ  pre  výskum  a inovácie na roky 2014 až 2020 – Horizont 2020“ (???) 

• ŠF:  
 dofinancovanie projektov H2020  cez výzvy OP VaV.... (???) 
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Pravidlá účasti: 

Kto?    Každý z EÚ  (+ iní: Annex A) 
 
Minimálne podmienky účasti v projekte H2020: 
 

1. Konzorcium – najmenej 3 účastníci (Annex C) 

2. z 3 MS / AC  (Annex A) 

3. na sebe nezávislí 
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Program na báze „Working plans“:  
  (2014-2015, 2016-2017, 2018-2020) 
 

 
Working plans (Specific Areas)– Calls – Topics: Výzvy 
 

• Objektovo cielene zamerané 

• Pevný časový rámec 

• Dané podmienky  - definované v Annexoch 

HORIZONT 2020 : 
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1. Specific Challenge 

• Udáva kontext, problém, ktorý treba riešiť, dôvody  
2. Scope  

• Popisuje problém, upresňuje zameranie, limity riešenia  
ALE  bez detailného popisu prístupu  

• Udáva očakávanú úroveň  TRLs a predpokladané 
financovanie z EK 

3. Expected Impact  
• Špecifikuje kľúčové požiadavky, ktoré treba dosiahnuť  

(spravidla kvantifikované) 

Štruktúra výzvy – 3 kľúčové časti:  
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Výzva                         Idea                Projekt                        Produkt      

Vízia  
Cieľ 

Stratégia 

Zásobník 
Partnerov 

Portfólio 
projektov 

Realizácia 

Najbežnejší postup = problematický  

Najefektívnejší 
postup: 

 

DLHODOBÝ  

© AMIRES sàrl 

Stratégia prístupu k projektom H2020: 
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NO GO 

ČO ? Idea,  
jestvujúce IP 

Námet  
Programu, 

Téma 

Koordinácia 
návrhu 

Koordinácia 
projektu 

PREČO ? Stratégia vs. 
dopad 

Potreby  
Trhu/spoločnosti 
dôsledky výzvy 

Odozva trhu 

(spoločnosti) 

Ochrana  IP,  
uplatnenie 

KTO ? 
Iniciátor, 
zásobník 

partnerov 

Jadro skupiny + 
vyhľadávanie 

Komunikácia + 
príspevky 
partnerov 

Využitie 
partnerov 

   KEDY ?                     X – (12÷18)m                X – (2 ÷ 6)m                  X – (1 ÷ 3)m         X     Y + (36 ÷ 60)m 

GO 

© AMIRES sàrl 

Príprava projektu: X = deadline;  
Y  8m: čas do podpisu GA 
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Dokument, ktorý hovorí: 

 

• ČO chcete robiť (WP !!) 

• S KÝM to chcete robiť 

• AKO a AKO DLHO 

• KOĽKO to bude stáť 

• PREČO je to dôležité 
 

 

 

... a ak je dostatočne presvedčivý, niekto Vám (možno) dá peniaze... 

Projekt – čo to vlastne je?  
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Štruktúra projektu: 

• Jasná definícia cieľov (Clear Objectives) – WHY?  
 Objectives, NON results !!! 

• Definovať výsledky (Results) – WHAT? 
 Merateľné „Deliverables“ 

• Zodpovednosť / kompetencie  (Responsibility)– WHO? 
 Každý partner = presná úloha a zodpovednosť 

• Plán aktivít (Activities) – WHEN? 
 Work Packages, Ganntov diagram, PERT – diagram, atď 

• Rozdelenie prostriedkov – HOW MUCH? 

 Na WP’s a aktivity 
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Výber a hľadanie partnerov: 

1. OSOBNÁ AKTIVITA !!!  
 Osobné styky, konferencie, predchádzajúce spolupráce, ... 

 

• Odporúčania 
• Pomoc NCP, delegáta PV 
• Špecializované (internetové) siete:  Fitforhealth, CORDIS 
• Sociálne siete – LinkedIn,... 
... 
 
 
 

http://h2020.cvtisr.sk/sk/hladanie-partnerov/manual-na-vyhladavanie-
partnerov.html?page_id=1962  
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... je to ako skladačka: 

Hľadajte !!!  

vyváženosť, komplementarita, excelentnosť,  
angažovanosť ... 
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Tvorte konzorcium (len a jedine) 
s ohľadom a v súlade s cieľmi 
projektu: 

• Rôzne regióny EÚ 
• Rôzne sektory 
• Pozor na „buddy networks“ 
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Faktory  pre úspešné partnerstvo 

• Plne integrovný a vyvážený tím: 
• Kritické množstvo; 
• Komplementarita, jasné úlohy a funkcie; 
• Žiadne duplicity, žiadne prekrývanie; 
• Skúsenosti s RTD programami EÚ; 
• Znalosti a reputácia kľúčových partnerov; 
• Zahrnutie SMEs; 

– RTD, poskytovateľ technológie, koncový užívateľ,  
manažment, diseminácia výstupov; 

• Zahrnutie „iných“ organizácií:  spotrebiteľské, Európske 
asociácie, .... podľa výzvy; 

• Ostatné  záujmy – medzinárodný, kultúrny rámec, jazyk, rodová 
rovnosť... 
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Rozpočet – HOW MUCH? 

Realistický rozpočet:  PO  zadefinovaní 

      cieľov, aktivity, úlohy partnerov 

 

 

• Oprávnené náklady; 

 (Eligible Costs – 100%) 

• Priame a nepriame náklady; 

 (Direct & Indirect Costs) 

• Flat Rate 25% 
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Píšeme projekt – úlohy pre každého: 

• Celkový návrh →   Koordinátor; 

• Work Packages →   WP Leaders & Partneri 

• Manažment →   (Administratívny) koordinátor; 

• Rozpočet  →   (Administratívny) koordinátor; 

• Využitie  →   Komerčný partner/partneri; 
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NAJDÔLEŽITEJŠIA RADA: 

Získate/stratíte pozornosť a záujem Evaluátora  
na PRVEJ strane Vášho návrhu! 

 

Po prečítaní prvej strany musí byť naprosto zrejmé:  

• O ČOM je tento projekt? 

• ČO chce tento projekt dosiahnuť (final result)? 

• PREČO je inovatívny? 

• PREČO a KTO ho potrebuje (napr. priemysel/verejný záujem…)? 

• PREČO  je hodný európskej podpory 
(jobs/competitiveness/sustainability)? 

• PREČO je práve toto konzorcium najlepšie možné (project value 
chain)? 

33 

Návrh projektu – čo to vlastne je?  

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 26. 1. 2017 



Pre: 

 

• Jasný abstrakt + úvod 

 Dobrý popis „state of the art“, ktorý vedie k projektu 

 Potreba výskumu je jasne definovaná  

 Dobrý popis výskumnej metódy a metodológie 

 Špecifikované výstupy výskumu 

 Text aj pre expertov aj pre inteligentných laikov 

 Jasný a presvedčivý „Business Case“  
(POZOR - nezamieňať  s „Business Plan“ !!!) 
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Excellence – pre a proti úspechu  

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 26. 1. 2017 



35 

Proti:  
 

• Problém je špecifikovaný bez uvedenia riešení, ktoré treba 
skúmať a testovať 

• Prebraté texty z článkov 

• „State of the art“ nejasne alebo nedostatočne popísaný 
(Referencie) 

• Nedostatočne špecifikované výstupy výskumu 

• Metodológia nedostatočne popísaná 

• Predpoklad, že evaluátor je zbehlý v danej konkrétnej 
tematike 

 

Excellence – pre a proti úspechu  
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Najčastejši výhrady  k projektom:  
•The proposal was too ambitious for the time allowed 

•The research proposed is not ambitious enough 

•The research seems like a continuation of previous 
work 

•Sounds like work they’ve already done 

•Proposal is development not research 

•Project outputs too hard to measure and not well 
described 

•Some partners seem to have no role in the research 

•Partners all have the same competencies and expertise 

•Research is not innovative enough 

•Research is not believable for the applicants’ profile 

•Research doesn’t matter 

•S&T section is unfocused and unclear 

•Inter-disciplinary research aspects are not clear 

•Role of industry in core project is not apparent 

•Description lacks concrete research tasks 

•There is no description of possible risks within the work  

•No responsibilities for individual tasks are provided 

•It is unclear how smaller research projects contribute 
to the programme as a whole 
•No idea what this was about 

 

•Exchanges and knowledge sharing within the research 
components are not well described. 

•Tasks and research goals are not evident in the deliverables list 

•Research schedule, milestones, and benchmarks are not 
adequately linked to other sections of the proposal 

•Research agenda is not innovative 

•State of the art description is incomplete 

•Background section does not make clear why applicants are 
suited to the project proposed 

•References are incomplete or missing 

•S&T section methodology is not well described 

•Nature of joint work not convincing 

•References provided are inadequate 

•Research not justified 

•Consortium makes no sense 

•Objectives are not clearly stated 

•Testing and validation are not adequately presented 

•Data availability is not explained 

•Privacy issues in data use are not explained 

•Gap between theory and commercialisation is not presented 

•Research fails to take account of… 
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nepodporené 

podporené 

Ranking list projektov   
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Píšeme projekt – Pozor na detaily!  

• Jasná, zrozumiteľná a stručná angličtina; 

• Jasný, prehľadne štuktúrovaný a plynulý text; 

• Index, krátke vety a odstavce; 

• Zdôrazniť kľúčové časti,  prehľadne usporiadaná koncepcia textu; 

• LEN informácie relevantné pre projekt! 

• Pozor na skratky! 
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• Projekt napíšte ČITATEĽNE  

• Návrh čítajú rôznorodí ľudia: experti i kvalifikovaní laici 

• Evaluátor  má len pár hodín na jeho prečítanie + ohodnotenie  

• Používajte bold, kurzívu, podčiarknutie → Celková 
prehľadnosť a zrozumiteľnosť  

 

          Lepšia jedna tabuľka než tisíc slov ... 
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Píšeme projekt: 
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• Odpovedzte na VŠETKY otázky uvedené vo formulári (ANNEX); 

• Terminológia v súlade a v kontexte s Programom (WP) a výzvou; 

• Koherentný jazyk v celom texte:  
napr. service – system, experimentation – test, atď 

40 

Píšeme projekt - Obsah: 
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• Uveďte (novú) ideu a pojmy na začiatku:  
zadefinovať + vysvetliť   (nezavádzať nové pojmy neskôr v texte); 

• Referencie na verejne dostupné údaje (štatistika) – ak je to 
vhodné;  

• Referencie na predchádzajúce  podporené projekty (EÚ); 
(inovácie možno rozvíjať); 

• Stručný a „hutný“ text (používajte obrázky) 
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Píšeme projekt: 
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Zmeňťe svoj uhol pohľadu 

 

• Váš projekt musí byť napísaný v duchu riešenia Európskych 
problémov (nadnárodných) – nie iba „tých našich“ 

• NIKDY nevyvolajte dojem, že cieľom podania projektu 
je (iba) získanie  získanie finančnej podpory ! 

Tipy a triky (1): 
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Aktivity pred zaslaním návrhu projektu 

 

• Konzultujte s NCP, delegátom PV (a „Project Officerom“  
príslušného DG) ZHODU Vašej idey so zámerom výzvy 

 

• Dajte návrh posúdiť dôveryhodnému subjektu 
(zjavné „neviditeľné“ chyby) 
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Tipy a triky (2): 
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Odpovedzte  na KAŽDÉ evaluačné kritérium 

• Príťažlivý názov, akronym; 
• Zloženie projektu (objectives, results, R&D approach, 

partnership, usefulness of the results, exploitation); 
• Presvedčivý (technologický) základ  a prehľad súčasného stavu; 
• Definujte  jasne „objectives, methods, results and deliverables“; 
• Dobre štrukturovaný  „Work Plan“; 
• Vhodná riadiaca štruktúra (management structure); 
• Detailne rozvedená implementácia a plán využitia;   
• Realistické náklady; 
• Vyvážené konzorcium (úlohy, kvalifikácia) 
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Tipy a triky (3): 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 26. 1. 2017 



Zamerajte sa na „Deliverables“, prínos a využitie výsledkov 

 

• „Deliverables“ musia byť vždy kvantifikovateľné 

- Majte konkrétny plán ktorý môžete splniť a monitorovať – 
dajte si konkrétne a merateľné ciele 

- Viac konkrétností = lepší dojem na evaluátora 

- Viac konkrétností = ľahšie vykonávanie 

• Definujte prvotného používateľa výsledkov 

• Predložte návrh využitia výsledkov  
(Dissemination Plan) 
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Tipy a triky (4): 
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Vzdelávajte evaluátorov: 

 
• Nesústreďujte sa iba na vedecké  aspekty  

(toto nie je vedecký článok!) 
 

• Zaoberajte sa aj politickými, ekonomickými a 
sociálnymi otázkami 
 

• Ukážte, že ste na tieto témy pripravení  
(dáta, grafy obrázky...) 
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Tipy a triky (5): 
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• Snažte sa upútať záujem evaluátora hneď na prvej strane – 
pozor na abstrakt!  
 

• Ak niečo chýba [v návrhu] – je z kola von!  
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Nezabudnite (1):  

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 26. 1. 2017 



• Udržať „Value Chain Approach“  
– Cross Sectorial / Transferable Technologies  

– Lifecycle perspectives  

– Outline Business Plan  

• Valorizácia výsledkov a výstupov (produktov)  

• Identifikovať možné problémy (legislatíva, etické problémy, 
názor verejnosti...)  

• Väzby → Legislatíva + Štandardizácia  

48 

Nezabudnite (2): 
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• ŽIADNE NEGOCIÁCIE k návrhom projektov !!! 

• Návrh sa hodnotí „as it is“  buďte realistickí 

• Financované LEN kompletné návrhy  

• ... a nezabudnite 

– Predregistrovať návrh  

– Zaslať „IN TIME“ 
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Nezabudnite (3): 
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• Každé „submission“  prepisuje predchádzajúce 

• Včasné „submission“ → možnosť  kontroly procesu a návrhu 

• Zašlite finálnu verziu včas ... 

• ... a potom ju skontrolujte – kým je čas na prípadné opravy do 
správnej verzie 

 

Nikdy neplánujte zaslať projekt v posledných 30 minútach výzvy!  

V prípade problémov IHNEĎ kontaktujte „Submission service 
helpdesk“ 

Elektronické podávanie návrhov (1): 
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• Pozor na deadline – spravidla 17:00 bruselského času 
 

• Submission failure rate = + 1% 
 

• Možné zlyhanie – čakanie na poslednú chvíľu 

– Technické problémy 

– Chyby pod tlakom (panic-induced errors) → uploadovanie 
nesprávnej verzie 

– neskorý začiatok uploadu → možné prekročenie času 
(väčšie súbory) 

Elektronické podávanie návrhov (2): 
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Participant portal   (Google No.1) 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

 

CORDIS – Community Research and Development Information Service: 

http://cordis.europa.eu/ 

  

European Commision – Research and Innovation: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm  

 

Podpora Horizontu 2020: 

http://h2020.cvtisr.sk/  

Ďalšie informácie: 
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Ďakujem Vám za pozornosť  
 

dusan.janickovic@savba.sk 

h2020@cvtisr.sk 

 
 

Kancelária národných kontaktných bodov  
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)  
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
http://h2020.cvtisr.sk/ 
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