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Předkládání žádosti o grant 

 

4 kroky: 

 

    registrace na portálu žadatele 

    seznámení s programovými kritérii 

    seznámení s finančními podmínkami 

    vyplnění a předložení žádosti o grant 

 



KROK 1: REGISTRACE 
ORGANIZACE 



Registrace organizace 

 

    povinná pro každou organizaci, která se chce  

       účastnit programu (koordinátor i partneři) 

    registrace a poskytnutí základních právních a 

       finančních dat do Unique Registration Facility (URF) 

        – Participant Portal 

    provádí 1 osoba zastupující organizaci 

 
PP str. 232 



Postup při registraci 
1. pro přístup je nutné mít účet ECAS* 

https://webgate.ec.europa.eu/cas   

2.  vstoupit do Participant Portal a zaregistrovat organizaci 
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/e
n/home.html  

3. ověřit, zda již organizace není registrována 

4. zaregistrovat organizaci 

5. nahrát na portál následující dokumenty: 

formulář Právní subjekt 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/l
egal_entities/legal_entities_en.cfm 
 

* Ověřovací služba Evropské komise (European Commission Authentication Service) 
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Postup při registraci 

 přílohy k formuláři Právní subjekt: 

— kopie dokladu o tom, že subjekt je plátcem DPH, pokud je 
plátcem 

— kopie úředního dokumentu (např. úředního věstníku, 
obchodního rejstříku,...) 

formulář Finanční identifikace – přikládá pouze žadatel 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/
financial_id/financial_id_en.cfm a případně přílohu - kopii 
některého z posledních výpisů z účtu 

pro granty nad 60.000 EUR doložení finanční kapacity (kde je 
vyžadováno, viz dále) 
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 Ad 1 - ECAS 

 v Participant portal kliknout na „Register“ 

 systém bude přesměrován na stránky ECAS 



Ad 2 - Participant Portal 

 po získání účtu ECAS kliknout na „Login“ - systém se 
přesměruje na bránu ECAS 

 po uvedení přístupových údajů se vrátí zpět na Participant 
Portal 

 

 

 kliknout na „ORGANISATIONS“ -> „Register“ -> „REGISTER 
ORGANISATION“ 

 registrací organizace provází průvodce 

 po registraci organizace získá PIC kód 

 PIC kód uvést do žádosti -> automatické vyplnění údajů o 
organizaci (PIC kód musí mít všichni partneři) 

 

ECAS 
Přihlášení do 
Participant 

Portal  
ECAS Participant 

Portal 



Participant Portal 



Ad 5 - Přílohy pro Participant 
Portal 
 po dokončení registrace kliknout na „My Organisations“ 

 kliknout na ikonu pro „Modify Organisation“ 

 kliknout na záložku „Documents“ -> kliknout na „Add new 
document“ 

 



Děkujeme za pozornost. 
 
 

Dům zahraniční spolupráce 
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 
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