
HORIZONT 2020 
  

Pravidlá účasti 

Peter Beňo  |  Bratislava, 24/2/2014 
 

Prezentácia bola pripravená v gescii koordinátora programu Horizont 
2020 na Slovensku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky v spolupráci s partnerom Centrom vedecko-

technických informácií Slovenskej republiky. 



Dokumenty upravujúce pravidlá účasti v H2020 

aMGA 

MGA 

Pravidlá účasti v 
H2020 

Finančné nariadenie č. 
966/2012 



Kto za môže zúčastniť H2020 

Automaticky: 

• Subjekty z MS/AC 
• Medzinárodné európske záujmové organizácie 
• Subjekty definované vo WP 
 
Ostatní, ak: 

• Ich účasť EK alebo iné financujúce orgány považujú za nevyhnuté 
pre uskutočnenie projektu 

• Je to stanovené v medzinárodných zmluvách medzi EÚ a tretími 
krajinami alebo organizáciami 
 

• Organizácie, ktoré nie sú schopné zabezpečiť požadované 
bezpečnostné štandardy, môžu byť z účasti v programe vylúčené 



Podmienky účasti 

Minimálne podmienky účasti: 

1. min.  3 účastníci 

2. z 3 MS/AC 

3. na sebe nezávislí 

 

Výnimka: 

• ERC, SME instrument, co-fund 

• CSA, mobilitné projekty (MSCA) 

 

 

Ďalšie podmienky: 

• Budú bližšie definované vo WP napr. počet účastníkov v projekte, 
typy účastníkov a pod. 

 
 



Podmienky účasti 

Organizácie sú na sebe nezávislé: 

• ak ani jedna nie je pod priamou alebo nepriamou kontrolou 
druhej organizácie alebo pod rovnakou priamou alebo 
nepriamou kontrolou ako druhá organizácia 

 

Formy kontroly: 

• Vlastníctvo viac ako 50% emitovaného kapitálu alebo väčšiny 
hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom 
subjekte 

• Ak jeden subjekt má rozhodovacie právomoci v druhom 
subjekte 

 Výnimka: 
– Venture capital, verejná investičná spoločnosť, inštitucionálny investor 

– Subjekty riadené alebo vlastnené rovnakou verejnou organizáciou 

 



…ETC 

EU  

Financial  

Regulation 

Jednotné pravidlá 
pre Horizont 2020 

 
•   Pokrýva všetky programy a 
financujúce inštitúcie 
 

•  V súlade s Financial 
Regulation 

SIMPLIFICATION   

http://eit.europa.eu/home.html
http://www.eurostars-eureka.eu/home.do


Typy projektov 

Research and 
Innovation 

Actions 

Innovation 
Actions 

CSA ERC 

MSCA 

PCP Cofund 

PPI Cofund 

ERA – NET cofund 



Hodnotiace kritériá 

 

 

Excelentnosť 

Dopad 

Kvalita a efektivita implementácie 



Ďakujem za pozornosť 

peter.beno@cvtisr.sk 

 

Prezentácia bola pripravená v gescii koordinátora programu Horizont 2020 
na Slovensku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky v spolupráci s partnerom Centrom vedecko-technických 
informácií Slovenskej republiky. 
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