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Špecifiká nástroja Twinning: 

 Vyspelé vedecké inštitúcie majú tendenciu pracovať v 

uzatvorených konzorciách 

 Tento fakt je nevýhodný pre EÚ = nevyrovnaná kvalita 

vedeckých pracovníkov= pomalé vyrovnávanie kvality 

medzi vyspelými a menej vyspelými inštitúciami novších 

členských krajín (konkurencie schopnosť, spájanie) 

 
            H2020-TWINN-2015  



 Zapojenie výskumnej inštitúcie alebo vysokej školy a 

vytvorenie spojenia medzi domácou inštitúciou a 

minimálne dvomi medzinárodne poprednými 

inštitúciami v iných krajinách   

 
Twinning – hlavný cieľ 
 



Úspešnosť návrhu  

  

  Návrh (stratégia) musí mať smerovanie k excelentnosti  

 Návrh musí obsahovať zameranie, smerovanie k národnej 

Smart Specialization Strategy  

 Návrh by mal obsahovať konkrétne opatrenia: krátkodobé 

výmeny pracovníkov, expertné návštevy a krátkodobé 

virtuálne školenie,  workshopy, konferencie ; organizácia 

typu joint letná škola činností, šírenie informácií a 

informačných činností  

 



Twinning aktivity nepokrývajú: 

  

 
 

Budovanie infraštruktúry 

Vedecké vybavenie 

Nábor nových vedeckých pracovníkov 

 



Špecifické požiadavky (pomôcky) 

  

 

 Aktivity musia byť zamerané na šírenie excelentnosti v EÚ, s 

cieleným zameraním na krajiny, ktoré majú nízku výskumnú 

a inovačnú výkonnosť 

 vysoká kvalita výskumu je kľúčovým faktorom pre výskum a 

inovačnej výkonnosti a pre úspešnú účasť v rámcových 

programoch 



Žiadatelia 

  

 Žiadateľ musí byť z krajiny, ktorá má indikátor excelentnosti pod 

70% 

 Krajiny ktoré budú oprávnené žiadať : Bulharsko, Chorvátsko, 

Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, 

Luxembursko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko 

a Slovinsko 

 Minimálne traja účastníci:  žiadateľ = koordinátor 

 
 

 
 



Najviac hodnotené body  

 komplementarita s národnou alebo regionálnou stratégiou 

inteligentnej špecializácie členského štátu alebo regiónu 

 návrhy budú musieť jasne načrtnúť vedeckú stratégiu pre 

urýchlenie a stimuláciu vedeckej excelentnosti a inovačnej 

kapacity vo vymedzenej oblasti výskumu, rovnako ako na 

vedeckú kvalitu partnermi zapojenými do twinningu 

 Návrhy musí reagovať a poskytnúť dostatočné údaje v 

súlade s rozsahom a očakávaný vplyv akcie twinningu 

 kvantitatívny a kvalitatívny rozsah očakávaného 

potenciálneho vplyvu 



 Úroveň potenciálneho vplyvu návrhu projektu na regionálnej / národnej 

úrovni vymedzenej z hľadiska očakávaných publikácií v karentovaných 

časopisoch, úspešnej účasti nových členských štátov alebo na úrovni EÚ 

v oblasti výskumu a inovačných programov, dohôd o spolupráci s 

podnikmi, duševného vlastníctva, nových inovatívnych produktov a 

služieb.  

Najviac hodnotené body 



 
 
 
 
 

 Publication date : 02/07/2014  

 Deadline: [02/12/2014 at 17.00.00 Brussels time] 

 Overall indicative budget: EUR 64.120 million from the 2015 

 

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h

2020/common/1605112-part_15._widening_v1.1_en.pdf 

 

                       marek.repa@minedu.sk 
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