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Čo je Horizont 2020? 

 

• Integrovaný program 
spájajúci výskum a inováciu 

• Založený na výzvach  

• Silný dôraz na MSP  

• Zjednodušenie 

 

EÚ program pre výskum a inováciu na obdobie 2014-2020 
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Horizont 2020: 3 priority /piliere 

  Excelentná 

veda 

 

Vedúce 

postavenie 

priemyslu 

Spoločenské  

výzvy 

1. zdravie, demografické zmeny a kvalita života;  

2. potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo a lesníctvo, výskum námorných, 
morských a vnútrozemských vôd a biohospodárstvo  

3. bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia  

4. inteligentná, ekologická a integrovaná doprava  

5. opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, 
efektívne využívanie zdrojov a suroviny  

6. Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, 
inovačné a reflexívne spoločnosti;  

7. bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a 
bezpečnosti Európy a jej občanov.  
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Rozpočet na program H 2020 
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Horizon 2020 

3 priority / piliere 

Spoločenská výzva 2 (SC2) 

Pracovný program 2014-2015 

3 výzvy (SFS, BG a ISIB) 

Individuálne témy 
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Štruktúra témy 

1. Špecifická výzva: aký je problém, prečo by sme sa mali 

zaujímať? 

2. Rozsah/rámec 

 dôraz na riešenie 

3. Očakávaný dopad  

 ak bude projekt úspešný aké sú očakávané dopady ? 

 ďalší spôsob, ako sa zamerať na tému 

4. Typ opatrenia 
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Štruktúra výzvy 

• Topic description: specific challenge, scope, expected impact, 
type of action 

• Topic conditions & Documents 

• Submission service 
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Horizon 2020: typy opatrení  

• RIA: Research & Innovation Action: financovanie výskumných projektov riešiacich 

riadne vymedzené problémy, ktoré môžu viesť k vývoju nových poznatkov alebo novej technológie.  

• IA: Innovation Action: tvorba prototypov, skúšanie, predvádzanie, úvodná prevádzka, 

zhodnotenie, ak je ich zámerom vyprodukovanie nových alebo lepších produktov alebo služieb.  

• CSA: Coordination & Support Action: koordinácia a prepojenie výskumných a 

inovačných projektov, programov a politík do sietí.  

• SME instrument: inovačné MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál.  

 

 

Novinka 
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Horizon 2020: typy opatrení  
• Výskumné a inovačné aktivity (RIA) – financovanie do výšky 

100 % celkových oprávnených nákladov na výskum a vývoj, 
min. 3 nezávislí partneri z rôznych krajín 

• Inovačné aktivity (IA) – grant na maximálne 70 % celkových 
oprávnených nákladov a v prípade neziskových právnych 
subjektov môže dosiahnuť maximálne 100 % celkových 
oprávnených nákladov, min. 3 nezávislí partneri z rôznych 
krajín 

• Koordinačné a podporné aktivity (CSA) financovanie až do 
výšky 100 %, 1 žiadateľ  

• ERA-NET  Cofund - min. 3 nezávislí partneri z rôznych krajín,  
maximum  33%  oprávnených nákladov  
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Predloženie projektu  
 

• Návrhy sa musia predložiť do termínu podľa príslušnej výzvy.  

• Jasné pokyny sa uvádzajú na portáli pre účastníkov.  

• Systém je jednoduchší než kedykoľvek predtým: všetky návrhy sa 
musia predkladať výlučne online.  
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Hodnotenie návrhov projektov  

• Po uplynutí lehoty vyhodnotí každý návrh panel nezávislých 
odborníkov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje výzva. 

• Panel odborníkov hodnotí návrhy na základe zoznamu kritérií:                             

                                      Excelentnosť 

                                                   

                                            Dopad 

                                     

                     Kvalita a účinnosť implementácie 
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Dohoda o grante  

• Návrh prejde etapou vedeckého posúdenia (v trvaní päť 
mesiacov)- uchádzači sú informovaní o výsledku.  

• Časová lehota na podpísanie dohôd o grante je všeobecne tri 
mesiace.  

• Potvrdí opis výskumných a inovačných činností, ktoré sa budú 
vykonávať, trvanie projektu a rozpočet naň, sadzby a náklady, 
práva a povinnosti, rozdelenie úloh, pravidlá o pozastavení a 
ukončení projektov a ďalšie podrobnosti.  
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Multidisciplinárny prístup 

Inovácie 

Trhom riadené postupy 

Zapojenie užívateľov (poľnohospodárov, rybárov, 
spotrebiteľov, verejných orgánov atď.) 

Etické aspekty 

Medzinárodná spolupráca v Európe i mimo nej 

Societal Challenge 2 Food security, sustainable agriculture and forestry, 
marine and maritime and inland water research and the bioeconomy 
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Pracovný program 2014-2015 

• Sustainable food production systems 

• Safe food and healthy diets and sustainable 
consumption 

• Global drivers of food security 

Sustainable Food 
Security 

• Sustainably exploiting the diversity of marine life 

• New offshore challenges 

• Ocean observation technologies/systems 

• Horizontal aspects, socio-economic sciences, 
engagement with society,… 

Blue Growth: 
unlocking the potential 

of Seas and Oceans 

• Sustainable agriculture and forestry 

• Sustainable and competitive bio-based 
industries 

• Cross-cutting actions covering all the activities 

Innovative, 
Sustainable and 

Inclusive Bioeconomy 
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SC2: Sustainable Food Security Call 

1. Sustainable food production systems 

• SFS-2-2014/2015: Sustainable crop production 

• SFS-5-2015: Strategies for crop productivity, stability and quality 

• SFS-8-2014/2015: Resource-efficient eco-innovative food 
production and processing (SME instrument) 

2. Safe food and healthy diets and sustainable consumption 

• SFS-13-2015: Biological contamination of crops and the food chain 

• SFS-14-2014/2015: Authentication of food products 

3. Global drivers of food security 

• SFS-20-2015: Sustainable food chains through public policies: the 
cases of EU quality policy and of public sector food procurement 
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Sustainable Food Security: 11-06-2015 

• SFS-14b-2015 (CSA) Authentication 
of food products (inventarizácia, 
identifikácia budúcich výskumných 
priorít, príprava databáz na 
verifikáciu autentifikácie) 

• grant do výšky 100 % celkových 
oprávnených nákladov na podporné 
alebo koordinačné aktivity formou 
štúdií, konferencií, podujatí, 
pracovných skupín a pod. 
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Sustainable food production systems: 

SFS-8-2014/2015: Resource-efficient eco-innovative food 
production and processing SME Instrument  

Fáza 1 Štúdia uskutočniteľnosti 

Fáza 2 Inovačné projekty (dokončenie vývoja, príprava 

prototypov, testovanie, validácie, skúšky až po pilotné 

prevádzky, aby na konci tejto fázy bolo riešenie 

pripravené na uvedenie na trh) 

Fáza 3 Nepriame  podporné finančné nástroje a služby 
(prístup k rizikovému financovaniu) 

Societal Challenge 2 Food security, sustainable agriculture and forestry, 
marine and maritime and inland water research and the bioeconomy 

Call for Sustainable Food Security 



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

19 



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

Sustainable Agriculture and Forestry: 

ISIB-2-2014/2015: Closing the research and innovation 
divide: the crucial role of innovation support services and 
knowledge exchange CSA 

Zlepšený tok informácií a vedomostí medzi  
akademikom a praxou, tvorba sietí na podporné 
služby, výmenu skúseností 

Intenzívnejšia  výmena medzi regiónmi EU, medzi 
farmárom, vedcom, SME, EIP... 

Deadline: 11/06/2015   

 

 

Societal Challenge 2 Food security, sustainable agriculture and forestry, 
marine and maritime and inland water research and the bioeconomy 

Call for an Innovative, Sust. and Inclusive Bioeconomy 
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ISIB: 11-06-2015 
Public-Public Partnerships : poľnohospodárstvo pod tlakom externých vplyvov, ako sú 

rastúci dopyt po potravinách, krmivách, palivách..., vplyv globalizácie, zmeny 
životného prostredia a aspektov v oblasti verejného zdravia - obmedzené hranicami, 
ako sú pôda a voda. 

• ISIB-12b-2015 (ERA-NET-Cofund) Monitoring and mitigation of agricultural and 
forestry greenhouse gases : úloha premenlivosti klímy, poľnohospodárskych a 
lesníckych postupov 

• ISIB-12c-2015 (ERA-NET-Cofund) Sustainable livestock production: udržateľná 
živočíšna výroba, vrátane zdravia a dobrých životných podmienok zvierat ďalej v 
oblastiach ako je chov, výživa a výrobné systémy 

• ISIB-12d-2015 (ERA-NET-Cofund) Biomarkers for nutrition and health : vývoj a 
validácia biomarkerov pre výživu a zdravie, vrátane biomarkerov príjmu potravy a pre 
riziká ochorení súvisiace so stravou 
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ISIB-13-2015 

Coordination action in support of the implementation by 
participating States of a Joint Programming Initiative on A 
Healthy Diet for a Healthy Life: 

· Pomoc pri zladení národných výskumných programov a aktivít 
strategického výskumného plánu JPI. 

· Podpora porozumenia JPI HDHL SRA v národných programoch a 
aktivitách. 

· Zabezpečenie zbližovania sa s cieľmi programu Horizont 2020 a 
prioritami EÚ. 
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Dream it! 

          Team it!  

                   Make it happen! 
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