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Základné informácie o IPCEI

IPCEI sú dôležité projekty spoločného európskeho záujmu.

Úlohou IPCEI je spojiť verejný a súkromný sektor s cieľom podporiť a uskutočniť rozsiahle projekty, 
ktoré poskytujú významné prínosy pre EÚ a jej občanov.

IPCEI projekty sú určené pre:

Pre podniky všetkých veľkostí

Pre podniky z ktoréhokoľvek regiónu 

Pre podniky zo všetkých odvetví



IPCEI v oblasti vodíkových technológií

IPCEI v oblasti vodíkových technológií bude zahŕňať veľký počet projektov v nasledovných oblastiach, 

významných z pohľadu implementácie vodíkových technológií:

Výroba čistého vodíka

Preprava a distribúcia vodíka

Vodíkové aplikácie v sektore mobility

Vodíkové aplikácie v priemysle

Vodíkové aplikácie v energetickom sektore

Vodíkové aplikácie v oblasti bývania

Vodíkové komponenty



Oblasti podpory v rámci IPCEI

RDI - Výskum, vývoj a inovácie (Research & Development & Innovation): projekty musia mať 

významnú inovačnú povahu, alebo musia mať pre oblasť inovácií významnú pridanú hodnotu 
s ohľadom na stav techniky v danom sektore.

FID – Prvé priemyselné nasadenie (First Industrial Deployment): vývoj nového produktu alebo služby, 
ktorý je spojený s intenzívnym výskumom alebo je výrazne inovatívny, prípadne zavedenie zásadne 
inovačného výrobného procesu.

EU – Životné prostredie, energetika, doprava (European Union): projekty, ktoré majú veľký význam 
pre stratégiu EU týkajúcu sa životného prostredia, energetiky (vrátane zabezpečenia dodávok energie), 

či dopravy, alebo projekty s veľkým prínosom pre vnútorný trh.



IPCEI – ďalšie kroky

23. november 2020 spustenie národného výberového procesu

26. november 2020 Online informačný workshop „IPCEI on Hydrogen“ pre 
potenciálnych žiadateľov a záujemcov

26. november 2020 European Hydrogen Forum – platforma pre získanie prehľadu
o aktuálne pripravovaných projektoch v rámci EÚ

31. december 2020 (15.00 hod.) - ukončenie prihlasovania projektov

31. január 2021 ukončenie národného výberového procesu a komunikácia  
kandidátov EK

Február 2021 match-making workshop organizovaný EK

Marec/apríl 2021 vytvorenie Chapeau Dokumentu



IPCEI – ďalšie kroky

Máj 2021 prenotifikácia EK

November 2021 notifikácia (záverečné rozhodnutie EK na konci roku 2021)

2022 začiatok implementácie



Ďakujem za pozornosť


