
Základy tvorby medzinárodného projektu



� Dobré rady...na začiatok
� Kde hľadať zdroje financovania pre medzinárodné 

projekty? 
� Aké sú špecifiká medzinárodných projektov? (Príklad 

Horizon 2020)

O čom budeme hovoriť

Horizon 2020)
� Ako hľadať projektového partnera?
� Kde získať informácie, dobré typy a rady? 



Dobré rady na začiatok



1. Začnite s prípravou projektovej žiadosti dostatočne včas (minimálne mesiac vopred).
2. Predtým, než začnete vypĺňať formuláre, dôkladne sa oboznámte so všetkými dôležitými 

dokumentmi (programové dokumenty, výzva na  podávanie projektov, príručky a pod.) –
porovnajte svoje ciele s cieľmi donora, identifikujte dôležité informácie a pod.

3. Venujte pozornosť formálnej stránke žiadosti – správne vypísaná, prehľadná, s jasnou 
štruktúrou.

4. Po obsahovej stránke sa v prezentácii projektu vyvarujte prehnanému vysvetľovaniu, 
zahmlievaniu a prílišnej špecializácii – projekt musí byť jasný, logicky štrukturovaný, 
zasadený do širšieho rámca.

Desatoro pre prípravu projektovej žiadosti

zasadený do širšieho rámca.
5. Pri plánovaní aktivít a výstupov postupujte realisticky – nesľubujte, čo nemôžete splniť.
6. Rozpočet tvorte v súlade s naplánovanými aktivitami, pričom pri  kalkulácii sa držte reálnych 

cien (nadhodnotený alebo podhodnotený  rozpočet má negatívny dopad). 
7. Pri plánovaní rozpočtu sa držte zásad ekonomickosti (nielen finančnej, ale napr. aj časovej) 

a hospodárnosti.
8. Pri tvorbe rozpočtu neprekračujte obmedzenia pre tvorbu niektorých položiek určené 

donorom, ak takéto obmedzenia existujú (či už oficiálne, alebo na báze odporúčania).
9. Skontrolujte, či vaša žiadosť obsahuje všetky požadované prílohy v náležitom tvare.
10. Nikdy neváhajte kontaktovať donora, ak vám je niečo nejasné.



◦ Rôzne typy grantových schém
• viazané na príslušnosť k inštitúcií vs. individuálne granty
• jeden prijímateľ vs. konzorcium/partneri
• bez tematických obmedzení vs. tematicky vymedzené vs. vymedzené 

určitým typom aktivity 

◦ Príklady grantov určených na podporu 
medzinárodnej  spolupráce 

Kde hľadať zdroje financovania

medzinárodnej  spolupráce 
• Horizon 2020
• Bilaterálne výzvy APVV
• Akcia Rakúsko – Slovensko
• Granty EHP 
• Nadácie a firemné granty
• European Collaborative Research Projects (ECRP).....

◦ Databázy grantových príležitosti



http://www.aktion.saia.sk



http://spehp.saia.sk/



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



7. rámcový program v SR: príspevok na výskumníka 

Všetky projekty s účasťou SR: http://www.7rp.sk/news/slovak-fp7-success-
stories-under-one-cover.html



Horizon 2020: štruktúra programu



◦ Konkrétne výskumné a inovačné oblasti, ktoré sa budú financovať 
sa ohlasujú v pracovných programoch  (Work Programmes) 

◦ Sú dostupné prostredníctvom portálu pre účastníkov 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal

◦ Uvádza sa v nich časový harmonogram nadchádzajúcich výziev na 
predkladanie návrhov. 

Horizon 2020: ako nájsť správnu výzvu

predkladanie návrhov. 
◦ Každá výzva obsahuje informácie o výskumnej a inovačnej 

problematike, ktorou by sa uchádzači o financovanie mali vo svojich 
návrhoch zaoberať.

◦ Žiadosť sa predkladá výlučne on-line cez portál účastníkov



http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html



Ako dlho trvá príprava žiadosti? 

Zadefinovanie  
témy

Kompilovanie 
prvého draftu

Stretnutie 
konzorcia Finalizovanie 

Pripomienky 
partnerov (aj témy

Krátky prvotný 
draft

prvého draftukonzorcia

Prerozdelenie 
práce

Partneri píšu svoju časť
a pripravujú podklady

Finalizovanie 
návrhu 

Editovanie

Kontrola

Podanie žiadosti

Nájsť, 
kontaktovať 
partnerov

Kontaktovať 
NCP

partnerov (aj 
niekoľko kôl)

Finálny draft



Part A Forms submitted on Electronic Proposal Submission Service

• A1: General information (ex topic, title, summary)
• A2: Partner description (ex PIC, name, address, contact person)
• A3: Budget (per partner and consolidated)
Part B Project description (40-60 pages)

• Cover page (title, topic etc)
• Concept and objectives
• Progress beyond state-of-the-art

Ako vyzerá žiadosť v rámci projektov Horizon 2020?

• Progress beyond state-of-the-art
• Work plan and timing
• Work package descriptions
• Deliverables, milestones, effort in person months
• Implementation (organization and management, partner description)
• Major cost motivation 
• Impact (effects on economy, society, health, environment etc.)
• Ethical/gender issues

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-ria-ia_en.pdf



◦ Je potrebné zadefinovať komunikovateľné ciele, ktoré 
pomôžu „predať“ žiadosť

◦ Otázky na posúdenie dopadu Vášho projektu: 
– Čo sú očakávané výsledky Vášho projektu?
– Má Váš projekt  európsku alebo širšiu medzinárodnú 

Obsahový aspekt žiadosti

– Má Váš projekt  európsku alebo širšiu medzinárodnú 
dimenziu?

– Kto potrebuje výsledky Vášho projektu a prečo?
– Ako ovplyvnia výsledky Vášho projektu ekonomiku, 

spoločnosť, životné prostredie, či technologický 
rozvoj?

– Ako plánujete využiť a šíriť výsledky projektu?



◦ Poukazuje na schopnosť žiadateľa riadiť projekt
◦ Členenie na „balíky“ a „úlohy“
◦ Určenie výstupov a míľnikov
◦ Previazanosť medzi jednotlivými úlohami 

„Technický“ aspekt žiadosti

◦ Previazanosť medzi jednotlivými úlohami 
◦ Jasný časový plán (Ganntov diagram)
◦ Jasná štruktúra riadenia projektu
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Hodnotenie 



Myslite ako hodnotitelia

http://bit.ly/H2020Eval



• Scores must be in the range 0-5. Interpretation of the score:
• 0– The proposal fails to address the criterion or cannot be assessed due to 

missing or incomplete information.
• 1– Poor. The criterion is inadequately addressed, or there are serious 

inherent weaknesses.
• 2– Fair. The proposal broadly addresses the criterion, but there are 

Hodnotiace skóre

• 2– Fair. The proposal broadly addresses the criterion, but there are 
significant weaknesses.

• 3– Good. The proposal addresses the criterion well, but a number of 
shortcomings are present.

• 4– Very good. The proposal addresses the criterion very well, but a small 
number of shortcomings are present.

• 5– Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of 
the criterion. Any shortcomings are minor.



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



https://cordis.europa.eu/partners/web/guest



http://www.net4society.eu/



http://h2020.cvtisr.sk



http://www.slord.sk



Ďakujem za pozornosť!Ďakujem za pozornosť!


