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Vyhodnotenie výsledkov poskytnutej dotácie na základe výzvy SDA 

1/2021 

 

 

 

Označenie výzvy SDA 1/2021 

Zameranie výzvy 

Spolufinancovanie úspešných projektov z priamo                                                 
riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie                                                 
Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“) 

Opis výzvy 

Ak miera pokrytia oprávnených nákladov v zmysle platných 
pravidiel CEF Telecom nepostačovala predkladateľom 
projektov za účelom úspešnej realizácie/implementácie svojich 
projektov a ktorí mali zároveň ťažkosti spolufinancovať svoj 
schválený projekt z vlastných zdrojov, mohli sa uchádzať 
o spolufinancovanie svojho oprávneného projektu z dotácie 
v rámci tejto výzvy. Maximálna výška dotácie na jeden projekt 
bola 50 000 eur a maximálny podiel dotácie na oprávnených 
výdavkoch projektu bol 95 %. 

Priebeh výzvy 

Výzva na spolufinancovanie úspešných projektov z priamo 

riadeného programu CEF Telecom prebiehala v termíne od 23. 

júla 2021 do 23. septembra 2021. Do výzvy sa zapojili 2 

žiadatelia, pričom podmienky ustanovené zákonom 111/2018 

Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu 

vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, 

zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podmienky 

uvedené v Schéme podpory digitálnej transformácie 

Slovenska (schéma pomoci de minimis) DM – 17/2021, a 

podmienky uvedené vo výzve splnil 1 žiadateľ (BLOCKCHAIN 

Slovakia, o.z., IČO: 50792792). Schválená výška dotácie bola 

39 800,00 EUR, pričom objem disponibilných finančných 

prostriedkov vyčlenených na výzvu SDA 1/2021 bol 50 000,00 

eur. 
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Vyhodnotenie poskytnutej dotácie 

 

I. BLOCKCHAIN Slovakia, občianske združenie, IČO: 50792792, výška 

poskytnutej dotácie: 39 800,00 EUR 

 

Cieľ projektu: Dotácia bola poskytnutá na spolufinancovanie úspešného 

projektu z  priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na 

roky 2014-2020 („CEF Telecom“), ktorý je zameraný na rozvoj a prevádzku 

infraštruktúry EBSI1 prostredníctvom inštalácie a prevádzky EBSI uzlov na 

Slovensku, ďalej na testovanie a implementáciu EBSI prípadu použitia 

overiteľného preukazu totožnosti ESSIF2 s dôrazom na súlad s predpismi ako 

GDPR a eIDAS, šírenie iniciatívy EBP3 na Slovensku a podporu účasti 

slovenských zainteresovaných strán v EBSI. 

 

Vyhodnotenie projektu: V rámci časti projektu financovaného z dotácie boli 

poskytnuté konzultačné služby na dodržovanie predpisov pre celú platformu 

EBSI, hlavne predpisov EÚ (GDPR, eIDAS, apod.), ako aj na prístup k výberu 

API rozhraní pre lepšiu integráciu aplikácie s EBSI. Výstupom sú tiež analýzy 

týkajúce sa ochrany údajov, implementácie bezpečnostných meraní 

a regulačných potrieb na podporu riadenia EBSI a prípadov použitia. 

Poskytnuté konzultácie sa tiež týkali usmernení na prevádzku a architektúru 

EBSI. Výsledky týchto konzultačných služieb boli zapracované do technickej 

dokumentácie, ktorá je súčasťou výstupnej dokumentácie projektu v rámci 

programu CEF Telecom, ktorého implementácia trvá do konca augusta 2022.  

 

Poskytnutá dotácia bola čerpaná vo výške 39 798,00 EUR. Príjemca dotácie 

vrátil nevyčerpané prostriedky vo výške 2,00 EUR. 

 

 

Celková výška poskytnutej pomoci v rámci výzvy: 39 800,00 EUR 

Vzhľadom na vyššie uvedené, vyhodnotenie projektu bude aktualizované ku koncu 

augusta 2022.  
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1 EBSI - European Blockchain Services Infrastructure 
2 ESSIF- European Self Sovereign identity framework 
3 EBP - European Blockchain Partnership 


