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HORIZONT EURÓPA: MOŽNOSŤ PRIPOJIŤ SA DO PREBIEHAJÚCICH PROJEKTOV 
 

Horizont Európa v porovnaní s predchádzajúcim rámcovým programom Horizont 2020 obsahuje novú súčasť, 
schému Hop On. Táto schéma umožňuje výskumným inštitúciám z tzv. vedecky zaostávajúcich krajín (vrátane 
Slovenskej republiky) pripojiť sa do už bežiacich projektov Horizont Európa. Jej cieľom je zlepšiť inkluzívnosť 
v rámcových programoch prostredníctvom: 

 otvárania sa tradične uzatvorených klubov konzorcií prostredníctvom budovania dôvery k novým 
partnerom, 

 zvýšenia viditeľnosti a reputácie účastníkov zo zaostávajúcich krajín, 

 zlepšenia výmeny skúseností a znalostí. 
Táto schéma integruje účastníkov z vedecky zaostávajúcich krajín ako plnoprávnych partnerov do projektu. Na 
pridanie partnera sa využije paušál v maximálne výške 5 % z rozpočtu projektu, a nie viac ako 3 % z rozpočtu 
vyhradeného pre celú schému. Možnosť prijatia nového subjektu zo zaostávajúcej krajiny formou hop on 
schémy je plne na rozhodnutí už existujúceho konzorcia. Hop on schéma platí len pre projekty a konzorciá 
v rámci piliera 2 a do každého už rozbehnutého projektu je možné pridať len jedného partnera zo zaostávajúcej 
krajiny. 
Vedecky zaostávajúce krajiny aktuálne zahrňujú Portugalsko a 13 najnovších členov EÚ: Bulharsko, Cyprus, 
Českú republiku, Chorvátsko, Estónsko, Grécko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Slovenskú republiku a Slovinsko. 
Viac informácií o uvedenej výzve nájdete na tomto linku. 
Zoznam projektov, do ktorých sa je možné pripojiť, je k dispozícii tu. Niektoré z nich môžu byť zaujímavé 
napríklad pre biotechnológiov, anorganikov, analytikov a pod. 
 

SEMINÁR O MOŽNOSTIACH 
SPOLUPRÁCE SR-USA 

 

V pondelok 28.3.2022 o 10:30 sa v 
zasadačke Vedeckej rady UK na 
Šafárikovom námestí 6 v Bratislave 
bude konať seminár Možnosti 
slovensko-americkej akademickej 
a vedeckej spolupráce. 
Na seminári sa dozviete sa viac o: 

 mape slovensko-americkej 
spolupráce 
SKUScooperation.sk. 

 štipendiách, výmenných 
programoch a podporných 
mechanizmoch pre spoluprácu 
s USA. 

Svoju účasť môžete potvrdiť 
dodnes (21.3.2022) e-mailom na 
adresu 
contact_bratislava@state.gov.  
Kapacita miestnosti je obmedzená 
na 40 miest. V prípade väčšieho 
záujmu sa otvorí aj druhý termín o 
13:00. 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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