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Sídlo: 
Bjornsonova 4807/5, 03601 Martin, Slovensko 
 
1Kontaktná osoba – meno: 
Róbert Miškuf 
 
 
Kontaktná osoba – e-mail, telefón: 
r.miskuf@pedal-consulting.eu 
+421 908 248 505 
 
 
Webová stránka: 
https://pedal-consulting.eu 
http://www.tenderio.com/ 
 
Krátky profil/expertíza spoločnosti (max. 100 slov): 
PEDAL Consulting je spoločnosť zaoberajúca sa inováciami projektovým manažmentom, ktorá sa 
zameriava na: 

- poskytovanie služieb na podporu podnikania a inovácií podnikateľom, začínajúcim 
podnikom a SMEs (viac ako 100 klientov), ako aj verejným orgánom; 

- návrh, riadenie a implementáciu európskych projektov na podporu inovácií a výskumu, 
podporných akcií a politických štúdií v rôznych odvetviach vrátane obnoviteľnej energie, 
zdravia, IKT, biohospodárstva, dopravy atď. a ich súvisiacich vertikálnych a horizontálnych 
obchodných sietí a hodnotových reťazcov; a 

- - vypracovanie a implementácia medzinárodných tendrov (vrátane PCP a PPI) 
prostredníctvom služby TENDERIO. 

 
Skúsenosti/úspešnosť klientov: 
 
PEDAL Consulting má dôkladné skúsenosti a hlboké znalosti, týkajúce sa atribútov a špecifických 
charakteristík verejného obstarávania inovácií a obstarávania vo fáze pred komerčným využitím na 
európskej úrovni. Ako kľúčový partner sa participuje na relevantných projektoch vrámci EÚ a 
poskytuje služby verejným obstarávateľom a inovatívnym SMEs s cieľom zvýšiť ich výskumné a 
inovačné kapacity. Okrem toho PEDAL Consulting propaguje sociálne a otvorené inovácie, ktoré 
podporujú regionálne orgány pri navrhovaní stratégií, plánov a akčných plánov primerane 

                                                             
1 Potvrdzujem, že disponujem dostatočným právnym základom pre uvedenie osobných údajov kontaktnej osoby 
(v rozsahu meno, e-mail, telefón) a zároveň je táto osoba mnou poučená.  
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prispôsobených ich charakteristikám, čím sa zvyšuje ich kapacita na efektívne využívanie ich zdrojov 
a využívanie nových príležitostí v prospech celej komunity. 
 
Od roku 2010 bol PEDAL Consulting zapojený do viac ako 35 úspešných výskumných a inovačných 
projektov a štúdií, ako aj do podporných akcií financovaných Európskou komisiou (FP7, H2020, 
Erasmus Plus, COSME, LIFE atď.). V rámci týchto projektov bolo úspešne vykonaných množstvo 
výskumných aktivít, napr. zvyšovanie povedomia, prenos vedomostí, činnosti a služby na podporu 
spolupráce, inovácie, ako aj veľké a malé prieskumy (s využitím niekoľkých techník). Cieľom bolo 
zmapovať vnímanie cieľových skupín (potreby, obavy, preferencie atď.) a dôkladné prieskumy trhu 
na podporu kvalitatívnej a kvalitatívnej analýzy a následne prekladať zozbierané údaje do 
podnikových informácií. 
 
V rámci H2020 poskytujeme nasledujúce služby – pred podaním žiadosti o grant: 
Prepojenie na zahraničných partnerov, ktorý vedia úspešne pripraviť a zastrešiť kompletnú žiadosť 
o grant.  
 
V rámci H2020 poskytujeme nasledujúce služby – v priebehu realizácie úspešného projektu: 
 
Projektový manžment a finančný manažment. 
 
Extra služby, ktoré klientom poskytujeme (napr. prvá konzultácia zdarma a i.): 
 
Možnosť získať ročné pretplatné služieb TENDERIO PLUS: 
http://www.tenderio.com/services.html 
 
 
 
 
Špecializácia na oblasti H2020 (nepovinné): 

- Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia 
- Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov 
- Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti 
- Európska rada pre výskum (ERC) 
- Európsky inovačný a technologický inštitút 
- Informačné a komunikačné technológie 
- Inovácia v malých a stredných podnikoch 
- Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava 
- Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie 
- Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny 
- Prístup k rizikovému financovaniu 
- Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti 
- Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET) 
- Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť 

 
 
 

 


