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Horizont 2020 –  rámcový program pre výskum a inovácie 

Vedúce postavenie priemyslu 

 vedúca úloha v oblasti podporných  
a priemyselných technológií 

 prístup k rizikovému financovaniu 

 inovácie v MSP 

Excelentná veda 

 European Research Council – Európska rada pre výskum 

 budúce a vznikajúce technológie 

 Akcie Marie Skłodowskej-Curie  

 výskumné infraštruktúry 

zdieľané ciele a princípy 

spoločné pravidlá  

Podpora cieľov: 

European Institute for Innovation and Technology (EIT) 

Joint Research Centre (JRC) 

priority  stratégie Európa 2020  

Európsky výskumný priestor 

Zjednodušenie prístupu 

Medzinárodná spolupráca 

Cielené šírenie a opatrenia na 
zdieľanie poznatkov 

 

Spoločenské výzvy 
 zdravie, demografické zmeny a zdravé 

prostredie 

 potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum 
a bioekonomika 

 bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia 

 inteligentná a integrovaná doprava šetrná  
k životnému prostrediu 

 opatrenia na ochranu klímy, účinné využívanie 
zdrojov a suroviny 

 inkluzívne, inovatívne a bezpečné spoločnosti 

 

Horizont 2020 (2014 – 2020) 



ciele - zabezpečiť optimálny rozvoj a dynamiku  
využitia intelektuálneho kapitálu Európy,  

vytváranie nových zručností a inovácií 

 
alebo 

 
- stimulovať mladých ľudí, aby sa rozhodli pre kariéru výskumníka 

a ponúknuť im odbornú prípravu na svetovej úrovni 
- pritiahnuť špičkových výskumníkov z Európy a sveta, aby pôsobili  

a spolupracovali v európskych verejných a súkromných výskumných organizáciách 
 

navrhovaný rozpočet MSCA (2014-2020): 5,75 M€ 
z celkového navrhovaného rozpočtu H2020 80 M€, kt. môže byť však aj len 65 M€ 

 
v rámci 7RP MCA – 9,4 %, v rámci H2020 – 7,8 % 

 
 

Akcie Marie Skłodowskej-Curie (MSCA) v H2020 



 
 významný štipendijný program EÚ podporujúci 

mobilitu výskumníkov od roku 1990 (FP3) 

 označovaný ako Marie Curie od 1996 (dodnes  
~60 000 štipendistov, pričom len v 7RP podporených 
viac ako 10 000 PhD.) 

 Marie Skłodowska-Curie (1867 – 1934) významná 
poľská vedkyňa, narodila sa v Poľsku, väčšinu života a 
vedeckej kariéry strávila vo Francúzsku;  
1903 - prvá Nobelova cenu za fyziku, 1911 - druhá 
Nobelova cena za chémiu 

 Akcie Marie Curie sú zamerané na štrukturovanie 
odbornej prípravy, mobilitu a rozvoj kariéry 
výskumníkov 

 v rámci 7RP sa realizujú ako súčasť programu Ľudia - 
People (2007-2013) Pierre a Marie Curieovci na svadobnej ceste, 1895 

Čo sú to Akcie Marie Curie (Marie Curie Actions) 



Euratom 

M€ 2751 

Collaborative research 

(10 thematic areas) 

Frontier Research 

Kapacity  

M€ 4097 Ľudia 

M€ 4750 

Marie Curie Actions 

Research  

Capacity 

Spolupráca 

 M€ 32 413 

JRC  

M€ 1751 

Myšlienky

M€ 7510 

7. rámcový program (7RP) Európskeho spoločenstva  
v oblasti výskumu, technického rozvoja  
a demonštračných činností 

Celkový rozpočet EK na 7RP: M€ 50 521 



ITN 
(vrátane EID a IDP) 

 

Akcie Marie Curie v rámci 7RP 

- výskumné siete podporujúce prípravu doktorandov („multi“ siete, 

európske priemyselné doktoráty (2), inovačné doktorandské programy (1) 

 IEF 

 

 IOF 

 

IIF 

 

CIG 

 

IAPP 

 

IRSES 

 

- podpora pre výskumníkov pohybujúcich sa v rámci Európy  

- podpora výskumníkov pohybujúcich sa smerom von  
z Európy 

- podpora výskumníkov prichádzajúcich do Európy 

- spolupráca akademickej sféry s priemyslom prostredníctvom 
výmeny pracovníkov 

 
- medzinárodná spolupráca medzi ČŠ/AK a tretími krajinami 
prostredníctvom výmeny pracovníkov 

- spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných 
programov financujúcich mobilitu skúsených výskumníkov 

COFUND 

 

- podpora výskumníkov začínajúcich na stálom mieste v Európe 

 



Žiadatelia o projekty MCA 7RP 

Kto môže 
žiadať o čo? 

COFUND 

organizácie 
financujúce 

výskum 

Žiadatelia 

jednotliví 
výskumníci 

verejné/súkromné 
organizácie 

IEF 

IOF  

IIF 

 

CIG 

ITN 

 

IAPP 

 

IRSES 
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Post-graduates 
(ESR*) 

< 4 years + no PhD 

Post-docs (ER*) 

> 4 years or PhD 

 

Senior Post-docs 
(MER*) 

> 10 years 

*ESR: Early Stage Researcher / ER: Experienced Researchers / MER: More Experienced Researcher 



Porovnanie zapojenia organizácií v krajinách V4 + AT 
do podporených projektoch MCA 7RP 
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Financie získané organizáciami v krajinách V4 + AT,  
počty odchádzajúcich a prichádzajúcich 

výskumníkov v rámci MCAs 7RP 
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Výskumníci prichádzajúci na domáce 

inštitúcie 
398 159 163 148 23 

Domáci výskumníci podporení v rámci 

MCAs 
351 152 257 509 75 

Financie získané inštitúciami (mil. €) 79,6 20,6 21,9 29,3 4,4 



- v 7RP – Ľudia – 35 projektov 
 

- projekty podávanie viacerými 
organizáciami  - 15 (z toho 9 ITN),  
ani jeden koordinátor  

 

- individuálni výskumníci a 
hosťujúce organizácie – 11 
projektov 

 

- podporné aktivity – 9 projektov 

 

 

Zapojenie Slovenska do programu Ľudia 
7RP 

ITN; 9 

CIG; 2 

RG; 2 

IRG; 5 
ERG; 2 

IRSES; 5 

IAPP; 1 

Support 

Actions; 9 



Zapojenie slovenských organizácií  
do programu Ľudia 7RP 

ITN IRSES IAPP RG IRG CIG ERG 
Support 
Actions 

Inštitút pre 
verejné otázky 
(IVO) 

Technická 
univerzita 
 v Košiciach 

Progseis + 
Geofyzikálny 
ústav SAV 

Univerzita 
Komenského  
v Bratislave 

Astronomický 
ústav SAV 

Žilinská 
univerzita 

Ústav 
polymérov 
SAV 

SOVVA +  
I-Európa, s.r.o. 
+ SAV 

Ústav 
anorganickej 
chémie SAV 

Technická 
univerzita  
vo Zvolene 

  
Univerzita  
P. J. Šafárika  
v Košiciach 

Ústav genetiky 
a biotechnoló-
gií rastlín SAV 

Univerzita 
Komenského  
v Bratislave 

Univerzita M. 
Bela v Banskej 
Bystrici 

SOVVA +  
I-Európa, s.r.o. 
+ SAV 

Medzinárodné 
laserové 
centrum 

Univerzita M. 
Bela v Banskej 
Bystrici 

    
Univerzita 
Komenského  
v Bratislave 

    
SOVVA +  
I-Európa, s.r.o. 
+ SAV 

Environmentál
ny ústav, s.r.o. 

Univerzita 
Komenského  
v Bratislave 

    
Univerzita 
Komenského  
v Bratislave 

    
SOVVA +  
I-Európa, s.r.o. 
+ SAV 

Virologický 
ústav SAV 

Technická 
univerzita 
 v Košiciach 

    
Univerzita 
Komenského  
v Bratislave 

    
SOVVA +  
I-Európa, s.r.o. 
+ SAV 

Univerzita 
Komenského  
v Bratislave 

            
SOVVA +  
I-Európa, s.r.o. 
+ SAV 

Univerzita 
Komenského  
v Bratislave 

            SAIA, n. o. 

Ústav 
materiálového 
výskumu SAV 

            SAIA, n. o. 

Chemický 
ústav SAV 

            SAIA, n. o. 



http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 



http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people 



Národný kontaktný bod 
programu Ľudia: 
 
Ing. Peter Kopkáš, PhD. 
BIC Bratislava, s.r.o.  
Zochova 5 
811 03 Bratislava 
tel.: 02-5441 7515 
e-mail: kopkas@bic.sk  

 

Národný delegát  
programu Ľudia: 
 
Katarína Košťálová 
SAIA, n. o.  
Nám. slobody 23 
812 20 Bratislava 1 
tel.: 02-5441 1426 
e-mail: katarina.kostalova@saia.sk  

 
 

Národné podporné štruktúry 7RP v SR 
www.7rp.sk 

 

mailto:kopkas@bic.sk
mailto:kopkas@bic.sk


ITN (vrátane EID a IDP) 

 

IAPP 

 
IRSES 

 

IEF 

 IOF 

 IIF 

 CIG 

 

COFUND 

 

Akcia 1 

Early-stage 

Researchers 
(mladí výskumníci) 

Akcia 2       

Experienced 

Researchers 

(skúsení výskumníci) 

 
Akcia 3       

Exchange of 

Staff 
(výmena pracovníkov) 

 Akcia 4      

COFUND 

doktorandská a počiatočná odborná 
príprava výskumníkov navrhnutá 
medzinárodnými sieťami organizácií z 
verejného a súkromného sektora 

individuálne štipendiá (fellowships) pre  
najperspektívnejších skúsených 
výskumníkov  na rozvoj ich zručností 
prostredníctvom medzinárodnej a 
medzisektorovej mobility 

medzinárodná a medzisektorová 
spolupráca prostredníctvom výmeny 
pracovníkov vo výskume 

spolufinancovanie regionálnych, 
národných a medzinárodných pro-
gramov pokrývajúcich aktivity 1, 2 a 3 

Navrhované aktivity MSCA 
v rámci H2020 



 
posilňovanie nových zručností prostredníctvom vynikajúcej počiatočnej 
odbornej prípravy výskumných pracovníkov 

 
 podpora excelentnosti prostredníctvom cezhraničnej a medzisektorovej 
mobility 

 
 stimulovanie inovácií pomocou vzájomného obohacovania sa poznatkami, 
cez výmenu výskumných a inovačných  
pracovníkov 

 
 zvyšovanie štrukturálneho vplyvu MSCAs pomocou 
mechanizmu spolufinancovania na národnej, regionálnej 
a medzinárodnej úrovni 

 
 špecifické opatrenia a opatrenia v oblasti politík 
 

Akcie Marie Skłodowskej-Curie (MSCA) v H2020 



 

 

 prístup zdola - hore 
 

  
mobilita, transnárodná aj medzisektorová, na posilnenie 
zručností a kompetencií 

 

  
rodová rovnosť 

 

 
excelentné pracovné podmienky, v súlade s Európskou  
Chartou a Kódexom pre výskumníkov 
 

 
široké zapojenie podnikateľského sektora, vrátane MSP  
a ďalších spoločensko-ekonomických aktérov  

 

 
dôraz na sprostredkovanie výsledkov a na aktivity so širokým 
dosahom 

 

  
prenosnosť grantov 
 

 

Kľúčové charakteristiky MSCA v H2020 



 

 

  podporených 65.000 výskumníkov, vrátane 25.000 
doktorandov 

 

  ~200.000 vedeckých publikácií v recenzovaných časopisoch 
s vysokým impaktom  

 

  podaných ~1.500 patentov  
 

  vytvorených ~100 spin-offov 
 

  vytvorených 350-400 nových regionálnych/národných/ 
medzinárodných programov zameraných na medzi-národnú a 
medzisektorovú odbornú prípravu a rozvoj kariéry 
výskumníkov a pracovníkov výskumu  

Očakávaný dopad MSCA  
v rámci H2020 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

viacej informácií o H2020:  
 

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

Ďakujem za pozornosť!  
 
 

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

