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Horizont 2020 v kocke 
Horizont 2020 je najväčší výskumný a inovačný grantový program EÚ. Na sedemročné 

obdobie (2014 až 2020) sú k dispozícii financie vo výške takmer 80 miliárd EUR. Program funguje na 
princípe podávania projektov na vyhlásené výzvy. Investície do výskumu a inovácií sú rozhodujúce 
pre budúcnosť Európy, a preto sa stali jadrom stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu. Preto je hlavným cieľom programu Horizont 2020 prispieť 
k napĺňaniu stratégie Európa 2020. 

Spoznajte program Horizont 2020 
Jadrom programu sú excelentnosť vo vede, konkurencieschopný priemysel a riešenie 

spoločenských problémov. Cieleným financovaním sa zaistí, že sa excelentné nápady a inovácie 
dostanú na trh rýchlejšie. 

 

Horizont 2020 sa delí na 3 piliere a piliere sa ďalej delia na oblasti. 
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Horizont 2020 – Oblasti: 
 
 

 

 
  

Horizont 2020 

1. pilier 

Európska výskumná 
rada  

Akcie Marie 
Sklodowska-Curie 

  Nové a vznikajúce 
technológie  
Výskumné 

infraštruktúry  

2. pilier 

Vedúce postavenie 
v oblasti podporných 

a priemyselných 
technológií  
Informačné 

a komunikačné 
technológie  

Nanotechnológie, 
moderné materiály, 

biotechnológie, 
moderná výroba a 

spracovanie  
Vesmír  

Inovácie v malých a 
stredných podnikoch 
 Prístup k rizikovým 

financiám 

3. pilier 

Zdravie, demografické 
zmeny a kvalita života  

Potravinová bezpečnosť, 
udržateľné 

poľnohospodárstvo 
a lesníctvo, výskum 

námorných, morských 
a vnútrozemských vôd 

a biohospodárstvo  
Bezpečná, čistá 

a efektívne využívaná 
energia  

Inteligentná, ekologická 
a integrovaná doprava  

Opatrenia v oblasti klímy, 
životné prostredie, 

efektívne využívanie 
zdrojov  a suroviny  

Európa v meniacom sa 
svete - inkluzívne, 

inovačné a reflexívne 
spoločnosti  

Bezpečné spoločnosti - 
ochrana slobody 

a bezpečnosti Európy a jej 
občanov 
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Excelentná veda sa delí na:  

 Európska výskumná rada 
 Akcie MarieSklodowska-Curie  
 Nové a vznikajúce technológie 
 Výskumné infraštruktúry 

Vedúce postavenie priemyslu: 

 Vedúce postavenie v oblasti podporných a priemyselných technológií 
o  Informačné a komunikačné technológie 
o Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a 

spracovanie 
o Vesmír 
o Inovácie v malých a stredných podnikoch 

 Prístup k rizikovým financiám 

Spoločenské výzvy:  

 Zdravie, demografické zmeny a kvalita života 
 Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, výskum námorných, 

morských a vnútrozemských vôd a biohospodárstvo 
 Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia  
 Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava 
 Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov  a suroviny 
 Európa v meniacom sa svete - inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti 
 Bezpečné spoločnosti - ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov 

 

Súčasťou Horizontu 2020 sú aj prierezové aktivity, ktoré nie sú tematicky rozčlenené ako témy 
v pilieroch, ale majú za úlohu zvyšovať excelentnosť a účasť v Horizonte 2020 a dopĺňať tak priority 
stanovené v jednotlivých pilieroch. 

Prierezové aktivity:  

 Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť 
 Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti 
 Spoločné výskumné centrum 
 Európsky inovačný a technologický inštitút 
 EURATOM (samostatný program, ale riadi sa pravidlami Horizontu 2020) 

 
 

 



Ako funguje HORIZONT 2020? 
Program Horizont 2020 je otvorený pre všetkých. V rámci celého programu Horizont 2020 

platí len jediná skupina pravidiel a postupov, ktoré treba dodržiavať. Pravidlá sú navrhnuté tak, aby 
zaručovali spravodlivosť, chránili účastníkov a zabezpečili primerané vynakladanie verejných 
finančných prostriedkov. Typy opatrení určujú pravidlá financovania a účasti. Všetky pravidlá nájdete 
vo všeobecných prílohách pracovného programu alebo v podmienkach jednotlivých výziev na 
účastníckom portáli (Participant Portal – PP). 

Typy opatrení 

Výskumné a inovačné opatrenia/Research and innovation actions (RIA) 
100% financovanie priamych oprávnených nákladov projektov riešiacich riadne vymedzené 
problémy, ktoré môžu viesť k vývoju nových poznatkov alebo novej technológie. Projektové aktivity 
v rámci výskumných a inovačných opatrení môžu zahŕňať základný alebo aplikovaný výskum, vývoj 
technológie a jej integráciu, testovanie a validáciu v malom rozsahu v laboratóriu alebo simulovanom 
prostredí. 

Inovačné opatrenia/Innovation actions (IA) 
70% financovanie priamych oprávnených nákladov pre ziskové subjekty, pre neziskové subjekty ako 
univerzity a podobne ostáva sadzba 100%. Financovanie sa zameriava viac na činnosti súvisiace 
s trhom, ako tvorbu prototypov, skúšanie, predvádzanie, úvodnú prevádzku, zhodnotenie a podobne, 
ak je ich zámerom vyprodukovanie nových alebo lepších produktov a služieb. Financovanie tiež 
zahŕňa činnosti ako pilotné a demonštračné aktivity novej alebo vylepšenej technológie alebo trhovú 
replikáciu inovácií. 

Opatrenia v oblasti koordinácie a podpory/Coordination and support actions (CSA) 
100% financovanie oprávnených priamych nákladov sa vzťahuje na koordináciu a prepojenie 
výskumných a inovačných projektov, programov a politík do sietí. V rámci koordinačných 
a podporných opatrní budú financované činnosti ako koordinácie podporných služieb, zvyšovanie 
povedomia, diseminácia, štandardizácia, politické dialógy a štúdie. 

 

Všetky typy opatrení majú na nepriame oprávnené náklady projektu paušálnu sadzbu vo výške 25% 
priamych oprávnených nákladov.    

 

 

Kto môže požiadať o grant? 
 V prípade výskumno-inovačných a inovačných opatrení (RIA a IA) - konzorcium minimálne 

troch právnických osôb. Každý subjekt musí byť zriadený v členskom štáte EÚ alebo 
pridruženej krajine, ak nie je určené inak 

 V prípade koordinačných a podporných opatrení (CSA) - stačí jedna právnická osoba zriadená 
v členskom štáte alebo pridruženej krajine, ak nie je určené inak. 
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Ako podať projekt? 

Podanie projektu a úspešné získanie grantov Horizonte 2020 môžeme zhrnúť do 5 základných krokov: 

 

 

 

1. krok 

• Nájdenie partnerov: V mnohých výzvach sa vyžaduje, aby mal tím aspoň 
troch partnerov. Pomocou funkcie vyhľadávania partnerov na participant 
portáli je možné identifikovať potenciálnych partnerov s konkrétnymi 
schopnosťami, zariadeniami alebo skúsenosťami. 

2. krok 
• Predloženie návrhu: Návrhy sa musia predložiť do termínu uzávierky 

podľa príslušnej výzvy. Už žiadne papierové podania. Všetky návrhy sa musia 
predkladať výlučne online, cez PP. 

3. krok 

• Hodnotenie odborníkmi: Po uzavretí výzvy hodnotí každý návrh panel 
nezávislých odborníkov pre danú oblasť (v trvaní 5 mesiacov). Panel odborníkov 
ohodnotí jednotlivé návrhy na základe zoznamu kritérií z Európskej komisie 
(EK). Na základe ich výberu najlepšie návrhy postupuju na  financovanie. 

4. krok 

• Grantová dohoda: Rozhodnutie o financovaní projektu oznámi EK 
uchádzačom prostredníctvom PP. EK vypracuje grantovú dohodu pre úspešné 
projekty. V dohode sa potvrdí opis činností, ktoré sa budú vykonávať; trvanie, 
rozpočet a ďalšie podrobnosti projektu. Časová lehota na podpísanie grantovej 
dohody je 3 mesiace.  

5. krok 
• Realizácia - samotný projekt sa môže začať. 
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Ako sa zapojiť? 
EK každé dva roky aktualizuje pracovný program pre každú oblasť spolu s plánovanými 

výzvami. Na PP sa ohlasujú konkrétne výzvy a témy, ktoré budú v danom období podporované. 
V každej oblasti je zverejnených niekoľko výziev, ktoré sa následne členia na témy. Na jednotlivé 
témy je možné podávať projektové návrhy. Výzvy, témy aj časový harmonogram výziev na 
predkladanie návrhov nájdete zverejnené na PP. Každá zverejnená téma poskytuje presnejšie 
informácie o  problematike, ktorá by sa mala v konkrétnom projektovom návrhu riešiť.  

Témy sa delia na 4 časti: 

 Konkrétna výzva (Specific challenge) 
 Rozsah (Scope) 
 Očakávaný dopad (Expected impact) 
 Typ opatrenia (Type of action) 

 

Naše rady 
 Starostlivo si prečítajte podmienky každej výzvy, 
 Pokúste sa nájsť si správnu tému, 
 Premyslite si riešenie danej problematiky, 
 Príďte na konzultáciu do našej Kancelárie národných kontaktných bodov v Bratislave alebo 

nás kontaktujte e-mailom na info@h2020.sk, 
 Sledujte našu stránku o Horizonte 2020 www.h2020.cvtisr.sk, 
 Začnite pripravovať projektový návrh v dostatočnom časovom predstihu. Minimálny čas 

potrebný na napísanie kvalitného projektového návrhu je 3 mesiace. 

 

Kde získať ďalšie informácie? 
 na stránkach Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré spravuje slovenský portál 

o Horizonte 2020 – www.cvtisr.sk, 
 špecifické informácie a konzultácie k projektom v Kancelárii  národných kontaktných bodov, 

budova CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 
 web programu Horizont 2020 v slovenskom jazyku www.h2020.cvtisr.sk, 
 na stránkach EK o programe Horizont 2020 v anglickom jazyku 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020,  
 na stránkach Participant Portalu 

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

 

 
Autori: Ing. Veronika Hanzelová, Mgr. Katarína Šimková 

Zdroj: Horizont 2020 – Stručný opis programu, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu, 
Európska komisia, B – 1049 Brusel.  
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Ako sa zapojiť? 
EK každé dva roky aktualizuje pracovný program pre každú oblasť spolu s plánovanými 

výzvami. Na PP sa ohlasujú konkrétne výzvy a témy, ktoré budú v danom období podporované. 
V každej oblasti je zverejnených niekoľko výziev, ktoré sa následne členia na témy. Na jednotlivé 
témy je možné podávať projektové návrhy. Výzvy, témy aj časový harmonogram výziev na 
predkladanie návrhov nájdete zverejnené na PP. Každá zverejnená téma poskytuje presnejšie 
informácie o  problematike, ktorá by sa mala v konkrétnom projektovom návrhu riešiť.  

Témy sa delia na 4 časti: 

 Konkrétna výzva (Specific challenge) 
 Rozsah (Scope) 
 Očakávaný dopad (Expected impact) 
 Typ opatrenia (Type of action) 

 

Naše rady 
 Starostlivo si prečítajte podmienky každej výzvy, 
 Pokúste sa nájsť si správnu tému, 
 Premyslite si riešenie danej problematiky, 
 Príďte na konzultáciu do našej Kancelárie národných kontaktných bodov v Bratislave alebo 

nás kontaktujte e-mailom na info@h2020.sk, 
 Sledujte našu stránku o Horizonte 2020 www.h2020.cvtisr.sk, 
 Začnite pripravovať projektový návrh v dostatočnom časovom predstihu. Minimálny čas 

potrebný na napísanie kvalitného projektového návrhu je 3 mesiace. 

 

Kde získať ďalšie informácie? 
 na stránkach Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré spravuje slovenský portál 

o Horizonte 2020 – www.cvtisr.sk, 
 špecifické informácie a konzultácie k projektom v Kancelárii  národných kontaktných bodov, 

budova CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 
 web programu Horizont 2020 v slovenskom jazyku www.h2020.cvtisr.sk, 
 na stránkach EK o programe Horizont 2020 v anglickom jazyku 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020,  
 na stránkach Participant Portalu 

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