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NÁJDITE TÚ SPRÁVNU VÝZVU PRE VÁS 

 

Na centrálnej stránke  
Európskej komisie nájdete  

zoznam všetkých otvorených  
aj uzavretých výziev  

na predkladanie návrhov. 

Potrebujete poradiť?  
Neváhajte sa obrátiť na expertov  

Enterprise Europe Network  
pre ďalšie informácie.  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls 

Kaskádové financovanie, známe tiež ako finančná podpora 
pre tretie strany je mechanizmus Európskej komisie na 
distribúciu verejných finančných prostriedkov s cieľom 
pomôcť príjemcom, ako sú startupy, malé a stredné 
podniky a/alebo stredne kapitalizované spoločnosti  
(mid-caps), pri zavádzaní alebo rozvoji (najmä) digitálnych 
inovácií. 
  

ŠPECIFIKÁ KASKÁDOVÉHO FINANCOVANIA: 

Príjemcovia sú financovaní prostredníctvom špecifických 
projektov, ktorých rozpočet je vo veľkej miere určený 
práve na malé granty pre tretie strany. Takéto kaskádové 
projekty spúšťajú vlastné (zväčša otvorené) výzvy na 
predkladanie grantov. Každý projekt má vlastné pravidlá, 
oprávnené typy projektov aj výšky grantov. 

Tieto otvorené výzvy z projektov financovaných EÚ sú 
zvyčajne konkurenčné (competitive calls), majú európsky 
rozmer a ich cieľom je: 

• Výber technologických začínajúcich alebo 
rozšírených podnikov na účely zrýchlenia alebo 
inkubácie (zvyčajne bez kapitálu – grant/equity free), 

• Podpora pilotov, demonštrácie a / alebo 
experimenty v súvislosti s konkrétnou inovatívnou 
technológiou alebo rámcom (zvyčajne s účasťou 
začínajúcich podnikov alebo MSP). Slúžia na tiež 
riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, 
testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových 
produktov, služieb, algoritmov či technológií. 

• Integrácia väčšieho počtu účastníkov do projektu 
s cieľom rozšíriť jeho pôsobnosť alebo riešiť 
konkrétne úlohy. 

Kaskádové financovanie: 
Menšie projekty pre firmy s vyššou mierou úspešnosti  

 

ČO JE KASKÁDOVÉ FINANCOVANIE? 

Na podporu inovatívnych firiem (najmä MSP) 
spustila Európska komisia v rámci programu 
Horizont 2020 už pred niekoľkými rokmi systém 
kaskádového financovania (cascade 
funding/competitive calls). 

Jeho cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím 
stranám vo forme malých grantov, zvyčajne  
10-200 tisíc eur na obdobie do jedného roka.  

Celkovo je v kaskádových schémach k dispozícii  
až 800 miliónov eur. Schémy budú fungovať aj 
v rámci nového programovacieho obdobia po roku 
2021. 

Všetky služby sú poskytované bezplatne a sú financované iniciatívou 
Enterprise Europe Network v rámci programu COSME. Obsah tohto letáku 

nepredstavuje názor ani oficiálne stanovisko Európskej komisie, EASME 
alebo ďalších európskych inštitúcií. 


