
 

Príloha: Závery stretnutia ministrov členských krajín EÚ 12 a Chorvátska 
k programu Horizont 2020 vo Varšave 26.3.2012 

 

V súvislosti s pripomienkovaním programu Horizont 2020 vznikla spoločná iniciatíva 
krajín EÚ 12, ktoré sa zaraďujú medzi krajiny s nízkou účasťou v rámcovom 
programe EÚ pre výskum a vývoj. Cieľom je postupovať spoločne pri presadzovaní 
záujmov týchto krajín pri pripomienkovaní návrhu programu Horizont 2020. Z 
iniciatívy poľského ministerstva pre vedu a vysokoškolské vzdelávanie sa dňa 26. 
marca 2012 vo Varšave uskutočnilo stretnutie ministrov členských krajín EÚ 12 (a 
Chorvátska ako asociovanej krajiny) resp. ich zástupcov, ktorého cieľom bolo 
identifikovať spoločné záujmy krajín EÚ 12 v súvislosti s návrhom Programu Horizont 
2020.  

 

Spoločné požiadavky krajín EÚ 12 a Chorvátska: 

 

- Podporiť otvorený prístup k excelentným výskumným infraštruktúram 
v EÚ. 

- Zahrnúť podporu výskumných infraštruktúr, ktoré nie sú súčasťou 
Cestovnej mapy ESFRI, avšak prispievajú k cezhraničnej a regionálnej 
spolupráci vo výskume a vývoji. 

- Za podpory Európskej komisie vytvoriť celoeurópsky informačný systém 
o regionálnych výskumných infraštruktúrach a možnostiach prístupu 
k nim. 

- Udeľovať štatút excelentnosti regionálnym výskumným infraštruktúram 
s vysokou úrovňou výskumnej kapacity. 

- Skúšobne zaviesť v programe Horizont 2020 dvojkolové hodnotenie 
projektov. 

- Pri hodnotení projektov udeľovať dodatočné body ak je súčasťou 
konzorcia účastník z krajiny s nízkou účasťou v rámcovom programe 
pre výskum a vývoj a podporovať lepšiu vyváženosť a účasť odborníkov 
z týchto krajín medzi hodnotiteľmi projektov programu Horizont 2020. 

- Ako alternatívu zaviesť možnosť využitia modelu Marie Sklodowska – 
Curie pri odmeňovaní výskumníkov v projektoch v rámci celého 
programu Horizont 2020. 

- Klásť väčší dôraz na podporu malých a stredných projektov v programe 
Horizont 2020. 

- Stanoviť ciele a indikátory pre hodnotenie implementácie a výsledkov   
programu Horizont 2020 založené na rozšírení účasti o krajiny s nízkou 
účasťou v rámcovom programe pre výskum a vývoj. 

- V súvislosti s konceptom inteligentnej špecializácie je potrebné jasne 
definovať, že regionálna politika je plne v kompetencii členských krajín 
EÚ. 

- Podporovať excelentné regionálne výskumné centrá ako kľúčový prvok 
stratégie inteligentnej špecializácie. 


