AKO ZÍSKAŤ
FINANCOVANIE Z EÚ
Európska komisia poskytuje priame granty na projekty cez programy akými sú napr. Digitálna Európa
alebo Horizont Európa. Mechanizmus podávania projektu je jednoduchý. EK otvorí výzvu, na ktorú
žiadateľ podá projekt online. V prípade úspešnosti projektu sa medzi žiadateľom a EK uzatvorí
grantová dohoda. Následná implementácia projektu tiež prebieha bez zbytočnej byrokracie
a je rýchla a efektívna. Ako sa teda môžu slovenské subjekty zapojiť?
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VHODNÁ VÝZVA A JEJ PODMIENKY
Výzvy na predkladanie projektov pre všetky programy
EÚ sú zverejňované na tzv. Funding and Tenders Portali.
Momentálne je v Digitálnej Európe otvorených 17 výziev
s termínom do 17. mája 2022. Jednou z výziev je aj
Podpora kybernetickej bezpečnosti v zdravotníctve
Ak identiﬁkujte výzvu, do ktorej sa chcete zapojiť,
dôkladne si prečítajte jej podmienky. Sú presne popísané
okolnosti, za ktorých sa grant poskytne. Ďalšie dokumenty
sú publikované pod sekciou CONDITIONS AND
DOCUMENTS (ľavé menu). V prípade ak je vo výzve
podmienka konzorcia- je možné zverejniť svoju žiadosť
o vyhľadávanie partnera alebo ponuku pod sekciou
PARTNER SEARCH ANNOUCEMENTS.
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VYTVORTE SI ÚČET EU LOGIN
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ZAREGISTRUJTE ORGANIZÁCIU

4/

PODAJTE PROJEKT

Napríklad pre výzvu PODPORA
KYBERBEZPEČNOSTI V ZDRAVOTNÍCTVE
sú podrobnosti nasledovné:
Pre koho je výzva určená: malé a stredné
zdravotnícke podniky
Granty: EK poskytne grant vo výške 50% alebo 75%
(pre špeciﬁcké MSP)celkových nákladov projektu, max
výška grantu na projekt 3 000 000 EUR, trvanie projektu
do 24 mesiacov (v odôvodnených prípadoch aj dlhšie)
Cezhraničné riešenia budú uprednostňované.

Každý predkladateľ projektu musí mať tzv.
účet EU Login, aby sa mohol prihlásiť na
vyššie zmienenom portáli. Vytvoríte si ho
kliknutím na tlačidlo REGISTRÁCIA. V
opačnom prípade získate prístup iba k
verejným službám stránky (napr. vyhľadávanie
možností ﬁnancovania, návod na čítanie atď.)

Ak chcete podať projekt, vaša organizácia
musí byť registrovaná a musí mať 9-miestny
identiﬁkačný kód účastníka tzv. PIC kód. Tento
jedinečný identiﬁkátor vašej organizácie bude
Komisia používať ako referenciu pri
akýchkoľvek interakciách. Skontrolujte, či je
vaša organizácia už zaregistrovaná, alebo ju
zaregistrujte.

Vyberte svoju výzvu na a prejdite do sekcie
SUBMISSION SERVICE. Pred začatím prípravy
návrhu sa uistite, že ste vybrali správny typ
akcie. Odkaz na systém predkladania žiadostí
je dostupný, ak je stav výzvy „otvorený“.
Vyžaduje sa prihlásenie pomocou vášho účtu
EU Login.

V prípade ak potrebujete ďalšiu pomoc, pod sekciou GET SUPPORT je možné priamo napísať EK cez web formulár alebo nájsť
linky na najčastejšie kladené otázky ako aj IT Helpdesk a Online Manuál (podrobný online sprievodca procesmi portálu).
Ak máte otázky, ktoré chcete smerovať na Národné koordinačné centrum pre kybernetickú bezpečnosť napíšte nám na
projektyEU@cybercompetence.sk, radi ich zodpovieme.

www.cybercompetence.sk

