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Education  
and Culture 

 
1. KROK 

ZAREGISTRUJTE/AKTUALIZUJTE ÚDAJE O VAŠEJ 

SPOLOČNOSTI NA PORTÁLI ÚČASTNÍKOV   
 

 

 

• zaregistrujte vašu spoločnosť na Portáli účastníkov (Participant Portal) 

 

• obdržíte Identifikačný kód účastníka (PIC) 

 

• uvádzajte PIC v žiadosti (POVINNÉ) 
 

https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
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and Culture 

 
1. KROK 

ZAREGISTRUJTE/AKTUALIZUJTE ÚDAJE O VAŠEJ 

SPOLOČNOSTI NA PORTÁLI ÚČASTNÍKOV   
 
 

 

NAHRAJTE NA SVOJ ÚČET NA PORTÁLI NASLEDOVNÉ DOKUMENTY: 

• POTVRDENIE O PRÁVNEJ FORME (LEGAL ENTITY FORM) podpísané zákonným 
zástupcom, 

 

• VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA a REGISTRÁCIA PLATCU DPH (pre súkromné 
spoločnosti), 

 

• OFICIÁLNY DOKUMENT (rozhodnutie, zákon, nariadenie), KTORÝM BOLA 
SPOLOČNOSŤ ZRIADENÁ (pre verejnoprávne subjekty), 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm
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1. KROK 

ZAREGISTRUJTE/AKTUALIZUJTE ÚDAJE O VAŠEJ 

SPOLOČNOSTI NA PORTÁLI ÚČASTNÍKOV   
 
 

 

NAHRAJTE NA SVOJ ÚČET NA PORTÁLI NASLEDOVNÉ DOKUMENTY: 

• Vyplnený a podpísaný FORMULÁR FINANČNEJ KAPACITY (FINANCIAL CAPACITY 
FORM), 

 

• Kompletnú a certifikovanú účtovnú závierku (súvaha, výkaz ziskov a strát spolu s 
relevantnými prílohami) za posledné 2 roky (pre súkromné spoločnosti), 

 

• Kompletnú a certifikovanú účtovnú závierku (súvaha, výkaz ziskov a strát 
spolu s relevantnými prílohami) za posledný rok (pre verejnoprávne subjekty). 

 
 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/finan_cap.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/finan_cap.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/finan_cap.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/finan_cap.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/finan_cap.pdf


Education  
and Culture 

 
2. KROK 

PODANIE ŽIADOSTI ONLINE 

 • vygenerujte si eFormulár (hyperlink) 

 

PRÍLOHY, KTORÉ MUSIA BYŤ PRIDANÉ K eFORMULÁRU (nájdete ich na tomto 
linku, po kliknutí na záložku ANNEXES) (ich celková veľkosť nesmie presahovať 
10 MB): 

• ANNEX 1. Detailed description of the project(s) (Word, pdf) 

(PRÍLOHA 1. Podrobný popis projektu) 

• ANNEX 2. Detailed budget(s) and sources of finance (Excel) 

(PRÍLOHA 2. Detailný rozpočet (rozpočty) a zdroje financovania)  

• ANNEX 3. Declaration on applicant’s honour (pdf, jpg, jpeg, tiff) 

(PRÍLOHA 3. Čestné vyhlásenie) 

• ANNEX 4. Track record of the applicant company/producer (Word, pdf) 

(PRÍLOHA 4. Predchádzajúce skúsenosti žiadajúcej spoločnosti/producenta) 

• ANNEX 5. Relevant supporting documents of co-production and financing (pdf) 

(PRÍLOHA 5. Relevantné podporné dokumenty potvrdzujúce koprodukciu a financovanie) 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2017_en
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and Culture 

 
2. KROK 

PODANIE ŽIADOSTI ONLINE 

• ANNEX 1. Detailed description of the project(s) in Word or PDF format 

 (PRÍLOHA 1. Podrobný popis každého projektu v rámci balíka vo Worde alebo 
PDFku) 

- synopsa projektu (v anglickom jazyku); autorský zámer, a: 

• pri hranom filme: treatment (minimálne 10 strán a najmenej jedna dialógová scéna 
alebo predbežná/prvá verzia scenára), 

• pri tvorivom dokumente: treatment (minimálne 2 strany) pozostávajúci z popisu 
témy filmu, naratívnej štruktúry, vizuálneho prístupu a tvorivého vkladu, 

• pri animovanom filme: technický scenár (literary bible) alebo treatment 
pozostávajúci z popisu témy filmu, naratívnej štruktúry, postáv a vizuálneho prístupu. 
Popis projektu by mal taktiež zahŕňať kľúčové zábery/kresby z filmu. 

• pri seriáloch: odporúča sa dodať stručný popis jednotlivých epizód 

• pri krátkom filme: všetky potrebné informácie o predkladanom projekte krátkeho 
filmu sa uvádzajú v samotnom eFormulári 
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2. KROK 

PODANIE ŽIADOSTI ONLINE 

ANNEX 5. Relevant supporting documents of co-production and 
financing  

(PRÍLOHA 5. Relevantné podporné dokumenty potvrdzujúce koprodukciu a 
financovanie) 

 

- koprodukčné zmluvy, potvrdené zdroje financovania... 

 

• Žiadateľ môže priložiť záväzný list záujmu (letter of intent) o spoluprácu pri 
vývoji alebo koprodukcii, list potvrdzujúci predpredaj (pre-sales) alebo možnú 

distribúciu,  resp. príslušné zmluvy, ktoré môžu byť brané do úvahy pri hodnotení 

projektu.  

Vyjadrenie záujmu (expressions of interest) neprikladať. 
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2. KROK 

PODANIE ŽIADOSTI ONLINE 

 

 

 

Maximálna veľkosť prihlášky však nesmie prekročiť 10 MB. 

 

Odporúčame prílohy 1 a 5 (voľné) prikladať vo formáte PDF. 

 

Prílohy 2, 3 a 4 sú formuláre, prístupné na stiahnutie z webstránky EACEA. 

 

 


