
Pomôžeme Vám nájsť správnu výzvu, vyhľadať vhodných partnerov do konzorcia či registrovať sa v
užívateľskom portáli Funding & Tender Opportunities Portal. 
Poradíme Vám pri príprave rozpočtu, otázkach o oprávnenosti nákladov či práci s užívateľským portálom
FTO. 
Zabezpečíme pre-skríningu projektovej žiadosti, čiže skontroluje či obsahuje všetky potrebné informácie
a poskytne spätnú väzbu.
Organizujeme informačné dni, semináre, workshopy, či dopytovo - orientované podujatia podľa potrieb
konkrétneho žiadateľa, ako aj na mieru šité konzultácie súvisiace s programom Horizont Európa. 

Služby kancelárie:

Celým procesom od prípravy cez podanie a realizáciu až po ukončenie projektu Vás bude sprevádzať NCP
zodpovedný za danú oblasť. Konzultácie Vám poskytnú osobne, telefonicky/online alebo e-mailom.
Všetky služby sú bezplatné, v slovenskom jazyku a bez ohľadu na sektor či vedný odbor

Národnú kanceláriu Horizontu tvoria Národné kontaktné body (NCPs) pre Rámcový program EÚ pre výskum
a inovácie - Horizont Európa. NCPs Vám poskytnú odborné poradenstvo, usmernenia, praktické informácie a
pomoc vo všetkých aspektoch účasti v programe Horizont Európa pre žiadateľov bez ohľadu na sektor alebo
vedný odbor na Slovensku.

Slovensko

Národná kancelária Horizontu

Kontakt

Centrum vedecko-technických informácií SR 
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

horizont@cvtisr.sk

Viac informácií na www.horizont-europa.sk 

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.

een.ec.europa.eu

Program Horizont Európa je v poradí
deviatym a doposiaľ najväčším programom
EÚ na podporu výskumu a inovácií s
rozpočtom viac ako 95 mld. EUR na
sedemročné obdobie (2021-2027). Nadväzuje
na predchádzajúci rámcový program s
názvom Horizont 2020. 
Programu Horizont Európa sa môže zúčastniť
každý právny subjekt nezávisle od miesta
jeho sídla za predpokladu splnenia pravidiel
účasti a podmienok konkrétnej výzvy. Od
typu organizácie a typu projektu závisí miera
príspevku z Európskej komisie, ktorá sa
pohybuje vo väčšine prípadov od 70% až po
100% oprávnených nákladov.

mailto:h2020@cvtisr.sk
https://een.ec.europa.eu/

