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Profil spoločnosti a.s.

➢ na trhu od roku 2003
➢ organickým rastom sa zmenila z malej spoločnosti na významného 

hráča v oblasti grantového poradenstva

Hlavné oblasti pôsobenia spoločnosti:

Grantové poradenstvo 

▪ Príprava žiadosti o grant 

▪ Riadenie projektov 

▪ Poradenstvo vo verejnom 

obstarávaní 

Konzulting

▪ Biznis konzulting 

▪ Príprava strategických dokumentov, 

štúdie uskutočniteľnosti 

▪ Medzinárodné projekty 

▪ Hodnotenie operačných programov
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Profil spoločnosti a.s.

Systém manažérstva kvality 

zodpovedajúci požiadavkám STN EN 

ISO 9001: 2016

Systém environmentálneho 

manažérstva zodpovedajúci 

požiadavkám STN EN ISO 14001: 2016

Člen: 

▪ IT Asociácia Slovenska (ITAS)

▪ Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA)

▪ Partnerstvá pre prosperitu (PPP)
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Súhrnné referencie spoločnosti

▪ viac ako 500 miliónov EUR získaných pre klientov spoločnosti v rámci 

štrukturálnych fondov EÚ a iných grantových schém; 

▪ viac ako 350 schválených projektov z rôznych sektorov (regionálny rozvoj, rozvoj 

obcí a miest, školská infraštruktúra, IKT, elektronizácia štátnej a verejnej správy, 

priemysel, zdravotníctvo, cestovný ruch, vzdelávanie, ľudské zdroje, výskum a 

vývoj, rozvoj malého a stredného podnikania, atď.); 

▪ viac ako 200 úspešne implementovaných projektov financovaných zo 

štrukturálnych fondov EÚ; 

▪ široké portfólio klientov reprezentujúcich štátny a verejný sektor (vrátane 

samosprávy), súkromný sektor, ako aj neziskový sektor.
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8
MILIÁRD

Dočerpať EU fondy  

zo súčasného 

obdobia

2014-2020

13
Nové EU fondy  

2021-2027

MILIÁRD

6
MILIÁRD

Plán obnovy a 

odolnosti

(v grantoch)

5
MILIÁRD

Spoločná 

poľnohospodárska  

politika (2021-2027 

vrátane  Next 

Generation EU)

Finančné možnosti

(Slovensko)

▪ Partnerská dohoda a 
OP Slovensko

▪ INTERREG programy a 
makroregionálne stratégie

▪ Fond spravodlivej transformácie 
(Just Transition Fund)

+ komunitárne programy 
(centrálne riadené z Bruselu)
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Plán obnovy a odolnosti
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Aktuálne výzvy - výber

Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci  

• výzva pre IT firmy

• OPII, max NFP 200 000 eur, termín 31.1.2023

• cieľ výzvy: podporiť inovatívne riešenia podnikov, aby sa zabezpečilo zlepšenie využívania 

elektronických služieb verejnej správy, ich optimalizácia a zefektívnenie ich prevádzky. 

Zároveň je cieľom zlepšiť využívanie dát vo vlastníctve verejnej správy pre dodanie novej 

úžitkovej hodnoty pre občanov a podnikateľov.

Inovačné poukážky Slovensko 3.0

• PO a FO (sídlo v SR, podnikateľská činnosť min. 12 mesiacov)

• min. 2 000 EUR, max. 15 000 EUR s intenzitou pomoci do 85% z celkových oprávnených 

výdavkov na realizáciu inovačného projektu

• výzvu vyhlásia 28.11.2022, uzavretia 1.hodnotiaceho kola je 15.1.2023

• preplatenie formou predfinancovania

• https://www.inovujme.sk/sk/podniky

https://www.inovujme.sk/sk/podniky
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Pripravované výzvy

Inovačný voucher / Digitálny voucher / Patentový voucher

Plán obnovy, komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Výzva
Oprávnení 
žiadatelia

Celková 
alokácia

Intenzita 
pomoci

Predmet podpory

Inovačný voucher podniky 7 300 000 50 - 85%

Investícia 2: 
▪ podpora spolupráce firiem, akademického sektora a 

organizácií výskumu a vývoj
▪ stimulácia spolupráce MSP s nepodnikateľskými 

výskumnými inštitúciami
▪ certifikačné konania a skúšky
▪ individualizované IT riešenia pre firmy
▪ nasadenie alebo zásadné vylepšenie IS
▪ e-commerce riešenia alebo kybernetická bezpečnosť

Digitálny voucher podniky 11 620 000 50 - 85%
Investícia 2: 
Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a 
organizácií výskumu a vývoj

Patentový voucher
Výskumné

inštitúcie, vysoké
školy, podniky

7 300 000 50 - 85%
Investícia 2: 
Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a 
organizácií výskumu a vývoj
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Pripravované výzvy
Plán obnovy - komponent 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a 
inovácií (ďalšie výzvy):

Výzva Oprávnení žiadatelia Celková alokácia

„Early stage“ výskumné granty Výskumné inštitúcie, vysoké školy, súkromný sektor 4 900 000 

Kapitálový booster pre schémy na 
podporu výskumu a vývoja 

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, súkromný sektor 12 690 000 

Výzvy na projekty pripravenosti 
technológie (TRL 1-3, TRL 4-9), 
sprostredkovaná ministerstvom 
školstva

Nepodnikateľské a súkromné výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, 
neziskové organizácie zamerané na priemyselné inovácie a výskumného
charakteru, záujmové združenia právnických osôb a priemyselné komory 

zriadené samostatným zákonom

vyše 190 MEUR 

Kapitálové vstupy na podporu 
začínajúcich podnikov

Podniky, záujmové združenia právnických osôb, samosprávy 14 400 000 

Kapitálové vstupy vo fáze 
rozvojového financovania

Podniky, záujmové združenia právnických osôb, samosprávy 14 400 000 

Mikroúvery - Digitálna a zelená 
pôžička (úver s grantovou zložkou, 
splatnosť 12-84 mes)

Podniky, záujmové združenia právnických osôb, samosprávy 9 600 000 
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Pripravované výzvy
Plán obnovy – komponent 17 Digitálne Slovensko:

Výzva Oprávnení žiadatelia Celková alokácia

Financovanie výskumno-vývojových projektov
v súlade s prioritami Stratégie výskumu a inovácií pre 
inteligentnú špecializáciu SR (RIS3)

Orgány verejnej moci, podniky, výskumné
inštitúcie, univerzity

43 000 000 

Podpora projektov zameraných na vývoj a
nasadzovanie pokročilých technológií zameraných na 
elimináciu škodlivého obsahu na internete

Orgány verejnej moci, podniky, výskumné
inštitúcie, univerzity

5 000 000 

Podpora projektov v rámci európskej
blockchainovej infraštruktúry

Orgány verejnej moci, podniky, výskumné
inštitúcie, univerzity

6 874 248 

Výzva pre podporu európskych centier digitálnych 
inovácií (ECDI) a centier digitálnych inovácií (CDI)

nominované konzorciá 
(súkromné spoločnosti , vedecko-

výskumné inštitúcie)
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Partnerská dohoda 2021+: 
OP Slovensko, FST a INTERREG programy

1. Inteligentnejšia Európa

2. Ekologickejšia a nízkouhlíková́ Európa

3. Prepojenejšia Európa

4. Sociálnejšia Európa

5. Európa bližšie k občanom
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Pripravované výzvy
OP Slovensko:

Výzva Oprávnení žiadatelia

Podpora v oblasti informatizácie a 
digitálnej transformácie

▪ Podpora fungovania nových podnikateľských modelov vrátane zdieľanej ekonomiky, online 
platforiem a využitia inovatívnych technológií v priemysle a službách

▪ Podpora projektov na základe prioritných oblastí v doméne Digitálna transformácia Slovenska (RIS3)
▪ Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia

○ Zvýšenie úžitkovej hodnoty všetkých druhov dát a databáz
○ Inteligentné energetické systémy
○ Kybernetická bezpečnosť a kryptografia

Podpora malého a stredného 
podnikania

▪ Podpora riadenia, prototypovania, testovania a zavádzania inovácií (vrátane produktových a 
procesných) podporujúcich zvyšovanie konkurencieschopnosti MSP, ako aj prechod na zelené a 
digitálne hospodárstvo

▪ Podpora začínajúcich podnikov so zameraním na rozvoj inovatívnych startupov
▪ Podpora rodinného podnikania a alternatívnych foriem podnikania (zdieľaná ekonomika, strieborná 

ekonomika a.i.);

Digitálne zručnosti prispôsobené 
doménam ris3 a potrebám 
priemyselnej a zelenej transformácie

▪ Rozvoj vzdelávania manažérov spoločností a riadiacich pracovníkov verejného sektora a ich 
kompetencií v oblasti riadenia, ktoré sú nevyhnutné pre digitálnu transformáciu

▪ Podpora vzdelávacích iniciatív, aktivít a programov (vrátane pilotných aktivít) vychádzajúcej z 
iniciatívy Európskej komisie Digital Skills and Jobs Coalition

▪ Podpora aktivít, programov a pilotných projektov súvisiacich s programovaním (napr. EU Code
week), e-Inklúziou, využívaním pokročilých IKT riešení,...
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Programy priamo riadené EK - I

Program pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 
(rozpočet pre EÚ 5,432 mld. EUR, výkonná agentúra CINEA, 
národný kontaktný bod MŽP SR)

– ochrana životného prostredia, zmierňovanie vplyvov 
zmeny klímy, podpora prechodu na čistú energiu a 
zvýšený podiel obnoviteľných zdrojov

– oblasť „Životné prostredie“ (podprogramy „PRÍRODA 
A BIODIVERZITA“ a „OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 
A KVALITA ŽIVOTA“)

– oblasť „Opatrenia v oblasti klímy“ (podprogramy 
„ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY A ADAPTÁCIA NA ZMENU 
KLÍMY“ a „PRECHOD NA ČISTÚ ENERGIU“)

Kreatívna Európa - Creative Europe
(rozpočet pre EÚ 2,4 mld. EUR, Európska výkonná agentúra 
pre vzdelávanie a kultúru EACEA, nár. kontaktný bod 
Slovenský filmový ústav - Creative Europe Desk Slovakia)

– podprogramy KULTÚRA, MÉDIÁ a MEDZISEKTOROVÝ 
PODPROGRAM

– posilnia sa aj existujúce osobitné akcie pre Európske 
hlavné mesto kultúry, značka „Európske dedičstvo“.

Program Erasmus+ 
(rozpočet pre EÚ 26 mld. EUR, nár. kontaktný 
bod SAAIC a IUVENTA)

– Inkluzívnejše, inovatívnejše, digitálnejšie a 
ekologickejšie má mobilizovať sektory 
vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a 
športu

– Zameranie na študentské mobility, 
spoluprácu, inovácie v oblasti kurikula, 
vzdelávacích a vyučovacích postupov, 
podpora ekologických aj digitálnych 
zručností a podporu perspektívnych 
študijných odborov,  - obnoviteľné zdroje 
energie, zmena klímy, environmentálne 
inžinierstvo, AI alebo dizajn;

– Hl. iniciatívy - Európske univerzity, Akadémie 
učiteľov Erasmus, Centrá excelentnosti v 
odbornom vzdelávaní a DisoverEU.

V 2021 - 2027 financuje EÚ viaceré zavedené priamo riadené programy EK
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Programy priamo riadené EK - II

Horizont Europe 
(rozpočet pre EÚ 100 mld. EUR, nár. kontaktný bod CVTI SR), piliere: 

• Excelentná veda (napr. výskumné infraštruktúry)

• Globálne výzvy a konkurencie schopnosť európskeho priemyslu (napr. výskumno-inovačné 
klastre):

– Zdravie / Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť / Civilná bezpečnosť pre spoločnosť / 
Digitalizácia, priemysel a vesmír / Klíma, energetika a mobilita / Potraviny, 
biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

• Inovatívna Európa (napr. inovačné ekosystémy, EIT)

Nástroj na prepájanie Európy - CEF/NPE 2.0 
(rozpočet pre EÚ  33,7/11,29 mld. EUR/SR .?? mil. EUR, Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru 
a životné prostredie CINEA, úlohu čl. štátu a prijímateľa plní MDV SR)

– program podporuje 3 oblasti – DOPRAVU (napr. medziodvetvová  prepojená a automatizovaná 
mobilita), ENERGETIKU a DIGITÁLNU OBLASŤ (2,07 mld. EUR) s dôrazom na vzájomné synergie

– digitálna prepojiteľnosť – všeobecný prístup k spoľahlivým a cenovo dostupným sieťam s vysokou a 
veľmi vysokou kapacitou (zväčšenie pokrytia domácností).

V 2021 - 2027 financuje EÚ viaceré zavedené priamo riadené programy EK
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Programy priamo riadené EK - III

Program Jednotný trh 
(rozpočet pre EÚ 4,2 mld. EUR)

– posilniť postavenie a ochranu spotrebiteľov, zabezpečiť 
bezpečné výrobky trhu boli bezpečné a aby spotrebitelia 
poznali pravidlá

– spolupráca a komunikácia vnútroštátnych orgánov
– granty a úverové záruky pre MSP v rámci Fondu InvestEU

pre uľahčenie prístupu na trhy, zníženia administratívnej 
záťaže, podpora rozširovania inovácií a riešiť globálne a 
spoločenské výzvy, podporovať priaznivé podnikateľské 
prostredie a podnikateľskú kultúru.

Program Digitálna Európa 
(rozpočet pre EÚ 7,59 mld. EUR, výkoná agentúra HaDEA, národný 
kontaktný bod MIRRI SR - sekcia digitálnej agendy)

Zameranie projektov a oblastí:
• vysokovýkonná výpočtová technika
• umelá inteligencia, 
• kybernetická bezpečnosť 
• získavanie pokročilých digitálnych zručností
• nasadzovanie, najlepšie využitie digitálnych kapacít a 

interoperabilita

Program EU4Health 
(rozpočet pre EÚ 5,1 mld. EUR, národný kontaktný bod 
MZ SR)

Program rescEU  

(rozpočet pre EÚ 2 mld. EUR)

mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany / EU Civil 
Protection Mechanism

V období 2021 - 2027 sa financujú viaceré priamo riadené programy určené pre nové 

výzvy (pandémia COVID-19, migrácia, financovania nových oblastí)
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Projektový cyklus – fázy spolupráce

Úvodná analýza 
- analýza možných oblastí spolupráce (projektové zámery, finančné potreby)

- základné finančné ukazovatele (typ klienta, ekonomické ukazovatele)

- sledovanie grantových príležitostí a iných možností financovania zámerov

Spolupráca po vyhlásení výzvy/schémy
- preverenie oprávnenosti žiadateľa a projektového zámeru

- príprava žiadosti (opis, rozpočet, povinné prilohy, a pod.)

- predloženie žiadosti a následná spolupráci pri doplňovaní žiadosti (vo fáze hodnotenia projektu)

- súčinnosť pri zazmluvňovaní

Implementácia projektu
- verejné obstarávanie

- projektový manažment

- finančný manažment

- monitorovanie projektu

Ukončovanie projektu a následné monitorovanie
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Užitočné linky:

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/

https://www.itms2014.sk/

https://www.planobnovy.sk/

https://www.mirri.gov.sk/

https://www.inovujme.sk/

http://www.sbagency.sk/sba-0

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/
https://www.itms2014.sk/
https://www.planobnovy.sk/
https://www.mirri.gov.sk/
https://www.inovujme.sk/
http://www.sbagency.sk/sba-0
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Ďakujem za pozornosť!

Zuzana Olšová

olsova@octigon.sk

+421 908 127 783

Rudolf Vadovič

vadovic@octigon.sk

+421 918 697 434

mailto:Olsova@octigon.sk
mailto:vadovic@octigon.sk

