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Kancelária európskych a národných projektov (KENP) vznikla v roku 2009 ako Referát národných a európskych projektov dopl
ňujúci referát pre vedecko-výskumnú činnosť. V súčasnosti predstavuje samostatnú sekciu, ktorej hlavnou činnosťou je koordinácia
prípravy a implementácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie, ale aj iných verejných zdrojov. Medzi hlavné
úlohy KENPu patria:
koordinácia a metodické usmernenie pri prípravách projektov z Operačných programov Výskum a vývoj a Operačný program
Vzdelávanie,
dizajnovanie a príprava rozpočtov pre uvedené operačné programy,
tvorba, kompletizácia a predkladanie špecifických celofakultných projektov pre výzvy Operačného programu Výskum a Vývoj a
Operačného programu Vzdelávanie,
kompletné zabezpečenie implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ,- koordinácia tímov JLF UK
zapojených do prípravy a implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ,
konzultačná činnosť v oblastiach potenciálnych projektových zámerov financovateľných prostredníctvom štrukturálnych fondov
EÚ, cez Rámcové programy EÚ, resp. cez programy Európskej komisie(EK),
poskytovanie informácií o aktuálnych výzvach v oblasti vedy a výskumu
bilaterálna spolupráca APVV, Nórsky finančný mechanizmus, COST, NATO a iné,
poskytovanie konzultácií a vedenie agendy týkajúcej sa schválených a predkladaných projektov MZ SR,
koordinácia verejného obstarávania pre projekty financované z verejných zdrojov,
monitoring prebiehajúcich projektov v intervale á 1 mesiac,
kontrolná činnosť,
iné.
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