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Horizon Europe: ambiciózny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie (2021 –2027)

v Boj proti klimatickým zmenám (35% rozpočtový cieľ) 
v Pomoc pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs)

v Zvyšovanie konkurencieschopnosti a rastu Únie

Na posilnenie vedeckej a technologickej základne EÚ a 
Európskeho výskumného priestoru (ERA)

Na podporu inovačnej kapacity, konkurencieschopnosti a 
zamestnanosti v Európe 

Na plnenie priorít občanov a zachovanie nášho sociálno-
ekonomického modelu a hodnôt



Program je určený pre každého: jednotliví výskumní pracovníci; univerzity; 
verejné výskumné inštitúcie; súkromný sektor (priemysel, MSP, start-upy, 
midcaps); štátna správa, verejná správa a samospráva; neziskový sektor

Pridaná hodnota rámcového programu: prilákanie najlepších talentov; nadnárodná spolupráca, 
výmena a vzájomné kontakty; kritické množstvo na riešenie globálnych výziev; konkurenčné 
financovanie podporujúce excelentnosť; zviditeľnenie popredného výskumu a inovácií; 
nadnárodná mobilita; vytváranie nových príležitostí na trhu; posilnenie európskeho prostredia 
výskumu a inovácií

Prečo sa zúčastniť: 
v Stručné, jasné a efektívne pravidlá účasti (všetko na jednom mieste)
v Vysoká transparentnosť celého procesu: hodnotenie nezávislými odborníkmi 

(výkonné agentúry EK)
v Zaujímavé finančné ohodnotenie: priemerný projekt 3,5 mil. EUR (5 rokov)
v Neustále zjednodušovanie procesu: strednodobé hodnotenie, konzultácie so 

zainteresovanými stranami
v Dlhodobá perspektíva / nové možnosti / bilaterálne a multilaterálne partnerstvá / 

nové projekty / transfer know-how / internacionalizácia

III. najväčší program / rozpočet EÚ na programové obdobie 2021-2027: (xxx (90-100) mld. EUR) 

The way to go!



Základná štruktúra programu 
HORIZON EUROPE: Evolúcia (nie 

revolúcia)



Novinky oproti programu Horizont 
2020

Odporúčania vyplývajúce zo strednodobého 
hodnotenia programu Horizont 2020

Konkrétne opatrenia v programe Horizon Europe

Posilniť podporu prelomových inovácií Ustanovenia EIC pevnou súčasťou tretieho piliera

Vytvoriť väčší vplyv prostredníctvom orientácie
na misie a zapojenie verejnosti

Stanovenie piatich misijných oblastí v druhom pilieri, v 
rámci ktorých budú realizované misie

Posilniť medzinárodnú spoluprácu Rozšírenie možností pre pridruženie k programu 
Horizon Europe

Zvýšiť otvorenosť Zavedenie politiky otvorenej vedy (Open Science, 
Open Access)

Racionalizovať financovanie Predstavenie troch typov / kategórií partnerstiev

Podpora účasti – Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru (ERA)



Výskumno-inovačné misie v 
programe Horizon Europe

Misie
Lepšie zosúladenie výskumu a inovácií v EÚ s 
potrebami spoločnosti a občanov, so silnou 
viditeľnosťou a vplyvom

Misia je portfólio medzidisciplinárnych činností so zameraním na dosiahnutie 
ambiciózneho, inšpiratívneho a merateľného cieľa v stanovenej lehote, ktorý má 

vplyv na spoločnosť a tvorbu politík, ako aj význam pre značnú časť populácie 
Európy a širokú škálu občanov Únie.



Misijné oblasti

V rámci misií programu Horizon Europe bolo identifikovaných 
5 najväčších spoločenských výziev:

- Rakovina;

- Zdravie pôdy a potraviny;

- Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá;

- Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody;

- Adaptácia na zmenu klímy vrátane transformácie 
spoločnosti.

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe/cancer_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe/soil-health-and-food_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe/healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en


Výskumno-inovačné partnerstvá 

Reforma systému partnerstiev prebieha prostredníctvom 3 
procesov:
1. Zjednodušenie a racionalizácia štruktúry systému 
partnerstiev;
2. Vytvorenie súdržného životného cyklu partnerstiev;
3. Prehĺbenie strategickej orientácie partnerstiev

Tri skupiny / kategórie výskumno-inovačných partnerstiev:

A. Spoločne programované (Co-programmed)
B. Spoločne financované (Co-funded)
C. Inštitucionalizované (Institutionalised)



.



Pyramída nástrojov, ktoré má EÚ a jej členské štáty k dispozícii



Ďakujem za pozornosť!

Andrej Kurucz (SLORD): 
andrej.kurucz@cvtisr.sk

mailto:andrej.kurucz@cvtisr.sk

