
Registrácia organizácií  

Krátky návod k „Účastníckemu portálu“  
 

Tento portál vykonáva jedinečnú registráciu žiadateľov o finančný príspevok z Generálneho 
riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie. Výsledkom registrácie je pridelenie 
jedinečného identifikátora PIC (Personal Identification Code), ktorý je povinným údajom v každej 
žiadosti o grant zo zdrojov EÚ.  

Jedna organizácia by mala mať iba jedno PIC. 

Prístup k portálu: 

 

 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal 

Postup 

Podporu vám poskytne Národná agentúra – helpdesk@saaic.sk / +421-2-209 222 99 

Registrácia (REGISTRATON) 

Pre prístup ku všetkým službám na webe poskytovaným Európskou komisiou je potrebné mať 
zriadený účet ECAS. Informáciu ako postupovať pri zriadení účtu ECAS poskytuje príručka pre ECAS. 
Prístup ECAS sa zriaďuje na konkrétnu e-mailovú adresu. Túto adresu je následne nutné používať vo 
všetkých systémoch a projektoch pri zadávaní svojich údajov. 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal
mailto:helpdesk@saaic.sk
http://web.saaic.sk/llp/sk/doc/Pre_schvalene_mobility/2011/ECAS%20User%20Manual_sk.pdf
http://ec.europa.eu/education/participants/portal�


Ak nemáte ešte účet ECAS, môžete si ho bezplatne zriadiť na stránke ECAS. Pri zriaďovaní účtu musíte 
mať prístup k svojej mailovej schránke. Overovaciu správu je potrebné potvrdiť do hodiny od jej 
prijatia.  

Prihlásenie (LOGIN) 

Prihlásite sa prostredníctvom autorizačnej služby ECAS. Pri prihlásení je potrebné správne zvoliť, 
odkiaľ sa užívateľ prihlasuje. Spravidla je nutné mať zvolené, že ste externým používateľom 
(EXTERNAL)!  

Registrácia organizácie (ORGANISATIONS/REGISTER) 

Odporúčame, aby registráciu organizácie vykonávala osoba poverená štatutárnym zástupcom pre 
takýto krok. Bude sa vyžadovať prístup k rôznym identifikačným údajom organizácie a prípadne bude 
potrebné priložiť elektronickú kópiu zriaďovacej listiny. Proces registrácie je možné prerušiť a vrátiť 
sa k nemu neskôr (RESUME REGISTRATION). V súčasnosti je pri reagistrácii nutná znalosť anglického 
jazyka. Slovenská verzia bude k dispozícii neskôr. 

Po zadaní základných údajov o registrovanej organizácii sa overí, či takáto organizácia už nie je 
registrovaná (porovnaním názvu, daňového čísla alebo IČO). Ak je organizácia už registrovaná, 
zobrazí sa pridelené PIC, registrácia sa preruší a bude potrebné kontaktovať osobu, ktorá registráciu 
vykonala. 

Ak sa registruje nová organizácia, pokračuje sa vkladaním ďalších údajov o organizácii, jej adrese, 
kontaktnej osobe.  

Poznámka k prikladaniu dokumentov 

Dokumenty, ktoré budú uložené v systéme URF, nie je možné zmazať alebo zmeniť. Je možné pri nich 
len upraviť popis. Priloženie dokumentu o pridelení IČO je zatiaľ postačujúce. 

Podrobné informácie o obsahu jednotlivých polí a funkcií poskytuje Príručka k URF portálu 
v anglickom jazyku. 

 

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

