NÁRODNÝ KOORDINÁTOR PROGRAMU EÚ HORIZON 2020

Sídlo:
Ilkovičova 2 (Budova FIIT STU)
842 16 Bratislava
1

Kontaktná osoba:
Peter Kolesár
Kontaktná osoba – e-mail, telefón:
peter.kolesar@civitta.com
+421 907 762 408
Webová stránka:
http://www.civitta.sk
Krátky profil/expertíza spoločnosti (max. 100 slov):
CIVITTA je poprednou poradenskou firmou v Strednej a Východnej Európe. Naši konzultanti pracujú
pre klientov s pôsobením alebo strategickým záujmom vo viac ako 40+ medzinárodných trhoch
naprieč Európou, Áziou a Amerikou. Pre našich klientov sme úspešne ukončili už viac ako 10 000
projektov. Konzultanti a experti CIVITTA pomáhajú klientom pri príprave žiadostí pre rôzne
programy financovania EÚ: Horizont 2020 SME Instrument, Horizont 2020 pre univerzity a firmy,
Eurostars, programy financovania EBRD a ďalšie. Pomáhame aj pri implementácii a realizácii rôznych
úloh podnikového poradenstva, ako je napríklad rozvoj obchodného modelu, stratégia prilákania
investícií, cenová stratégia, finančný model, či obchodný plán.
Skúsenosti/úspešnosť klientov:




50% úspešnosť v získaní financovania v SME Instrument Fáza 1 (25+ úspešných žiadostí)
20% úspešnosť v získaní financovania v SME Instrument Fáza 2 (5 úspešných žiadostí)
20+ úspešných žiadostí v iných H2020 výzvach

V rámci H2020 poskytujeme nasledujúce služby – pred podaním žiadosti o grant:
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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.

NÁRODNÝ KOORDINÁTOR PROGRAMU EÚ HORIZON 2020







Identifikácia potrieb financovania
Identifikácia vhodného programu financovania
Príprava konceptu projektu a konzorcia
Príprava projektového rozpočtu, finančnej prognózy a investičného plánu
Vypracovanie a predloženie návrhu projektu

V rámci H2020 poskytujeme nasledujúce služby – v priebehu realizácie úspešného projektu:


Plná podpora firmy počas implementácie projektu prostredníctvom prieskumu trhu,
analýzy konkurencie, finančného modelu, cenovej stratégie, podnikateľského plánu,
obchodného modelu atď.

Extra služby, ktoré klientom poskytujeme:



Úvodné posúdenie projektového zámeru
Príprava a revízia žiadosti medzinárodným tímom konzultantov a analytikov s prítomnosťou
v 15 EÚ trhoch

Špecializácia na oblasti H2020 (nepovinné):
Všetky oblasti

