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Krátky profil/expertíza spoločnosti (max. 100 slov):
Spoločnosť od svojho vzniku v roku 2008 ponúka špecializované a komplexné poradenské služby v
oblasti verejných financií, najmä v oblasti verejného obstarávania, získavania prostriedkov na
financovanie rozvojových projektov z verejných zdrojov a poskytuje služby v oblasti projektového
riadenia. V spolupráci s partnermi tiež poskytuje služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, a to ako
vzdelávacie služby, tak aj organizačné a poradenské služby. Služby najčastejšie využívajú nielen
subjekty z verejného, štátneho a neziskového sektora, ale aj MSP a veľké spoločnosti. Súčasťou
klientely sú aj veľké nadnárodné spoločnosti z rozličných oblastí podnikania pôsobiace v nielen
v tuzemsku, ale i v zahraničí.
Skúsenosti/úspešnosť klientov:
Spoločnosť preukázala svoje skúsenosti v poskytovaní odborných poradenských služieb v sektore
verejnom i súkromnom pri zabezpečení procesu verejného obstarávania a projektového riadenia,
participáciou na tuzemských a medzinárodných projektov zameraných na rozvoj podnikateľského,
inovačného a výskumného prostredia. Od roku 2008 sa spoločnosť podieľala na príprave,
spracovaní, realizácii a monitorovaní, ako aj posudzovaní viac ako 100 projektových zámerov
a projektov (ako v rámci predchádzajúcich programových období, tak i prebiehajúceho
programového obdobia – ako napr. OP financované z EŠIF pre SR; programy cezhraničnej
spolupráce, napr. INTERREG V-A PL-SK; programy nadnárodnej spolupráce, napr. Dunajský
nadnárodný program; komunitárne programy v gescii EK – H2020, napr. ide o účasť v SME
Instrument, Marie Skłodowska-Curie; ďalej možno spomenúť Vyšehradský fond; Stredoeurópsky
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program apod.; dotačne schémy, apod.), a realizácii verejných obstarávaní v kumulatívnej hodnote
presahujúcej výšku 500 mil. €.
V rámci H2020 poskytujeme nasledujúce služby – do podania žiadosti o grant:
↓ identifikácia a predstavenie vhodného programu, výziev, schém financovania a ich podmienok;
↓ uchopenie nápadu / identifikácia príležitosti;
↓ vyhodnotenie príležitosti a rizika;
↓ mentoring, koučing a poradenstvo pri všetkých aktivitách v procese prípravy projektu:
→ spracovanie projektového zámeru a nastavenie projektu,
→ spolupráca pri zostavovaní projektového konzorcia, nastavenie komunikačných kanálov
a zodpovedností v rámci konzorcia, celková koordinácia konzorcia partnerov,
→ príprava návrhu projektu a spracovanie návrhu projektu,
→ príprava návrhu rozpočtu a spracovanie rozpočtu projektu,
→ príprava príloh, spracovanie a kontrola relevantných príloh,
→ prezentácia projektu, resp. návrhu projektu voči potenciálnym partnerom,
→ prepojenie na relevantných expertov v danej oblasti záujmu a podporných služieb,
→ vypracovanie a predloženie návrhu projektu a žiadosti o grant.
V rámci H2020 poskytujeme najmä nasledovné služby – v priebehu realizácie projektu:
↓ podpora pri podpise zmluvy o poskytnutí/rozhodnutí grantu;
↓ služby komplexného projektového riadenia a koordinácie projektového konzorcia alebo
↓ zabezpečenie jednotlivých procesov v rámci manažmentu projektu: napr. koordinácia vedeckého
manažmentu, finančné riadenie, riadenie zmien a doplnení zmluvy o poskytnutí grantu,
diseminácia výsledkov projektu; podpora pri kontrolách, auditoch, administratívna podpora;
↓ komplexné zabezpečenie, resp. podpora procesov (verejného) obstarávania;
↓ prepojenie na relevantných expertov v danej oblasti záujmu a podporných služieb (podpora pri
vyhľadávaní medzinárodnej spolupráce; otvorený prístup; práva duševného vlastníctva, apod.);
↓ zabezpečenie manažmentu inovácií.
Extra služby, ktoré klientom poskytujeme (napr. prvá konzultácia zdarma a i.):
Prvá konzultácia je bezplatná pri:
• úvodnom posúdení nápadu a koordinácii smerovania nápadu;
• odporúčanie vhodnej výzvy / schémy financovania;
• potenciálnom výbere konzorcia.
Následne na základe potenciálu klienta a jeho záujmu sa dohodnú podmienky a rozsah poskytnutia
mentoringu, koučingu, resp. poradenstva.
Špecializácia na oblasti H2020 (nepovinné):
Všetky oblasti
Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
EURATOM
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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
Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a
námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
Právne, finančné a etické otázky
Prístup k rizikovému financovaniu
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
Spojené výskumné centrum (JRC)
Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
Vesmír
Výskumné infraštruktúry
Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

