NÁRODNÝ KOORDINÁTOR PROGRAMU EÚ HORIZON 2020

EFA Slovakia, s.r.o.

Sídlo:
Slávičie údolie 41
811 02 Bratislava
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Kontaktná osoba – meno:
Ing. Kvetoslava Papanová
Kontaktná osoba – e-mail, telefón:
k.papanova@efa-sk.com
+421 911 55 88 90
Webová stránka:
http://www.thefundingalliance.com/sk/
Krátky profil/expertíza spoločnosti (max. 100 slov):
Komplexné poradenstvo v oblasti získania grantov zo všetkých verejných zdrojov:
 EÚ fondov poskytovaných v SR,
 bilaterálnych a multilaterálnych programov (Nórsky finančný mechanizmus a i.),
 EÚ fondov poskytovaných Európskou komisiou (H2020, LIFE, FTI, Eurostars a i.),
 národných verejných zdrojov (Envirofond, štátna investičná pomoc a i.)
Skúsenosti/úspešnosť klientov:
3 schválené žiadosti v SME Instrumente fáza 1
1 schválená žiadosť v CEF Transport
V rámci H2020 poskytujeme nasledujúce služby – pred podaním žiadosti o grant:
 Posúdenie projektového zámeru
 Odporúčania na úpravu/zmenu projektového zámeru
 Výber vhodného grantového zdroja
 Predstavenie požiadaviek a kritérií konkrétneho grantového titulu/výzvy na predkladanie
žiadostí
 Vysvetlenie požiadaviek na tvorbu žiadosti o grant, vrátane náležitostí príloh
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Potvrdzujem, že disponujem dostatočným právnym základom pre uvedenie osobných údajov kontaktnej osoby
(v rozsahu meno, e-mail, telefón) a zároveň je táto osoba mnou poučená.
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Samotná tvorba žiadosti o grant

V rámci H2020 poskytujeme nasledujúce služby – v priebehu realizácie úspešného projektu:
Po schválení žiadosti a podpise zmluvy o poskytnutí grantu klientom ponúkame:
 Projektové riadenie
 Vypracovanie povinných reportov
 Zabezpečenie a usmernenie externých audítorov
 Zabezpečenie a usmernenie procesu (verejného) obstarávania
 Finálne vysporiadanie projektu až po moment formálneho schválenia jeho ukončenia
Extra služby, ktoré klientom poskytujeme (napr. prvá konzultácia zdarma a i.):
Bezplatne poskytujeme nasledovné činnosti:
 Posúdenie projektového zámeru
 Odporúčania na úpravu/zmenu projektového zámeru
 Výber vhodného grantového zdroja
 Predstavenie požiadaviek a kritérií konkrétneho grantového titulu/výzvy na predkladanie
žiadostí
Špecializácia na oblasti H2020 (nepovinné):
Všetky oblasti
Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
EURATOM
Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
Európska rada pre výskum (ERC)
Európsky inovačný a technologický inštitút
Informačné a komunikačné technológie
Inovácia v malých a stredných podnikoch
Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a
námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
Právne, finančné a etické otázky
Prístup k rizikovému financovaniu
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Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
Spojené výskumné centrum (JRC)
Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
Vesmír
Výskumné infraštruktúry
Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

