
 

1 

 

Názov 

investície  

Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a 

zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT  

Názov výzvy  Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 
a Horizont Európa 

Zameranie/cieľ 

výzvy  

Cieľom výzvy je podporiť a zvýšiť účasť inštitúcií zo Slovenska v Európskom 

výskumnom priestore, a to predovšetkým v programe Horizont Európa. 
Zároveň je cieľom podporiť výstupy z úspešných projektov so slovenskou 
participáciou. Forma podpory tak bude prebiehať dvoma spôsobmi:  

1. Matching granty   
2. Využitie výsledkov výskumu (Exploitation of results).  

  
Matching granty  
Cieľom je podporiť schválené a bežiace projekty slovenských výskumných 

inštitúcií, a tým umožniť kvalitnejšie riešenie projektov. Podpora bude 

zameraná:   

- na komplementárne financovanie projektov (napr. nákup 
infraštruktúry, rozšírenie výskumu, transfer technológií a pod.);  

- podporu už ukončených projektov (max. 1 rok po ukončení) s cieľom 
umožniť pokračovanie výskumu a vývoja.   

Výška grantu sa odvíja od výšky príspevku EÚ pre slovenského participanta v 
Horizonte 2020 alebo v Horizonte Európa, pričom môže dosiahnuť max. 50 % 

z pôvodného rozpočtu. Žiadateľ musí podať komplementárny projekt, ktorý 
súvisí s projektom riešeným v Horizonte Európa, pričom musí byť 

jednoznačne zabezpečené neduplikované financovanie rovnakých aktivít.   
  

Využitie výsledkov výskumu (Exploitation of results)  

Cieľom je podporiť výsledky výskumu z už ukončených alebo končiacich 

projektov (projekty musia byť min. 1 rok pred ukončením a max. 1 rok po 

ukončení). Cieľom je podporiť možnosti využitia výsledkov projektov 

rámcových programov na komerčné alebo spoločenské využitie.  

  

Oprávnené sú výskumné a inovačné projekty (RIA) a inovačné projekty (IA) 

riešené v rámci Horizontu Európa.   

Alokácia výzvy  8.30 mil. €  

Typ výzvy  Otvorená výzva s priebežnými uzávierkami raz za štvrťrok   

Forma podpory  Grant  

Oprávnení 

žiadatelia  

Právnické osoby zo všetkých sektorov výskumu a vývoja podľa § 7 zákona č. 

172/2005 Z. z.: 

- štátny sektor  
- sektor verejných výskumných inštitúcií  

- sektor vysokých škôl  

- neziskový sektor  
- podnikateľský sektor  
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Oprávnené aktivity  Základný výskum, aplikovaný výskum, vývoj, transfer technológií, nákup 

infraštruktúry a vybavenia.  

Oprávnené 

výdavky  

Bežné: personálne náklady, nákup tovarov a služieb, nepriame výdavky; 

kapitálové výdavky 

Pravidlá štátnej 
pomoci  

Schéma štátnej pomoci – relevantné v závislosti od typu žiadateľov 

Minimálna a 
maximálna výška 

grantov 

Matching granty - min. 50 000 € - max. 200 000 €  
Využitie výsledkov výskumu (Exploitation of results) - max. 75 000 €  

Maximálna 

intenzita pomoci  

Do 100 % (v závislosti od žiadateľov)  

Časová 

oprávnenosť 
realizácie projektu  

Matching granty - max. 3 roky a najneskôr do Q2/2026 

Využitie výsledkov výskumu (Exploitation of results) – max. 1 rok a najneskôr 
do Q2/20026 

 


