
PNO SK s.r.o. 

Člen PNO CEE B.V. 

Najväčšia poradenská spoločnosť v Európe 

 

 

PNO 
 

 

 

2013 



© PNO 

PNO: Európsky líder v nezávislom grantovom poradenstve 

 

  

 

Celoeurópske pokrytie služieb : 
 
• 400 konzultantov   
• v 12 krajinách 
• v 30 pobočkách 
• s 28 rokmi skúseností v grantovom 
poradenstve 
• partnerské kancelárie vo všetkých krajinách   

 

Uskutočnené akvizície: 

  Deloitte (25) 

 Ernst & Young Grants and Incentives (50) 

 Econet (100) 

 CiaoTech (12) 
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Európske pokrytie 
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VŠETKO POD 
JEDNOU STRECHOU 

 

Stačí navštíviť jednu z našich 
pobočiek a dostanete 

informácie o grantových 
možnostiach vo všetkých 

európskych krajinách 

GLOBÁLNE 
SKÚSENOSTI – 

LOKÁLNE 
RIEŠENIA 

 

Medzinárodný štandard 
kvality služieb vo všetkých 

pobočkách sú ideálne 
riešenia pre nadnárodné 

organizácie a medzinárodné 
projekty. 

 

Zaručujeme rovnakú kvalitu 
služieb vo všetkých 

krajinách.  
ŠIROKÝ ZÁBER 

 

Vďaka veľkému tímu expertov 
vieme v celej Európe zastrešiť 

akúkoľvek oblasť záujmu a 
akýkoľvek typ klienta.   

ZASTÚPENIE 
 

Kdekoľvek v Európe máte 
sústredené aktivity alebo 
kdekoľvek v Európe máte 

záujem sústrediť Vaše 
aktivity – tam Vám vieme 

pomôcť. 

PREČO PNO? 

PNO =  

optimálna  

cesta k  

úspechu 
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PNO - PROJEKTOVÝ MANAŽMENT 

1. IDENTIFIKÁCIA: 
 

Analýza zámerov klienta 
Analýza grantových príležitostí  
Zvažovanie rizika / predpoklad 

úspešnosti projektu 
‘Go/ no go’ rozhodnutie 

 
 

2. ŽIADOSŤ: 
 

Úspešný proces prípravy projektov 
Podpora pri zabezpečovaní príloh 
Podpora pri vytváraní partnerstiev 
Konzultácie s odborníkmi 
Konzultácie s riadiacim orgánom 
 
 

3. IMPLEMENTÁCIA 
 

Komunikácia s riadiacim orgánom 
Sledovanie priebehu projektu 
Administrácia projektu 
Príprava monitorovacích správ  
Príprava žiadostí o platbu 
Podpora pri zmenách v projekte 

  

  

  

2.  
ŽIADOSŤ 

PROJEKTOVÝ  
MANAŽMENT 

3. 
IMPLEME
NTÁCIA 

1.  
IDENTI 
FIKÁCIA 
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Medzi  našich 
klientov patria: 



Za naše úspechy hovoria fakty a čísla 

       Spoločnosť PNO je etablovaná na slovenskom trhu od roku 2007, v Európe PNO 

úspešne pôsobí už od roku 1984.  

 

       Pracujeme pre klientov z radov malých a stredných podnikov, veľkých 

nadnárodných spoločností, verejného sektora, univerzity a výskumné inštitúcie ako 

aj pre neziskový sektor. 

 

       Zastrešujeme poradenstvo v rámci európskych komunitárnych programov, 

národných (štrukturálnych fondov) aj regionálnych (cezhraničných) fondov. 

 

       PNO pracuje na princípoch kvality, transparentnosti, dôvery a korektnosti. 

Dlhodobá stabilita a úspech na celoeurópskom trhu sú dôkazom, že to funguje. 
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PNO v číslach 

•  Celkovo má PNO viac ako 1 800 klientov v celej Európe.  

• V období 2000-2010 predložila viac ako 600 projektových žiadostí/štúdií.  

• PNO dosahuje nadpriemenrnú úspešnosť v získavaní grantov pre našich klientov: 

• > 75%-ná úspešnosť v rámci EU programov 

• > 68%-ná úspešnosť v rámci SK 

• Za posledné 4 roky  (2009-2012) spoločnosť PNO získala pre svojich klientov granty v 

hodnote: 

• viac ako 24 000 000 Eur v rámci SK 

• viac ako  156 000 000 Eur v rámci strednej a východnej EU 

• viac ako 1 mld Eur v rácmi celej EU 

       Úspešnosť vo veľkej miere závisí od zvolených dotačných schém a projektov.  Naším cieľom 

nie je podať čo najväčšie množstvá žiadostí, ale sústrediť  sa na kvalitu a veľkosť 

projektových žiadostí. 
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Výroky našich klientov 

      „Spoločnosť PNO SK sme si vybrali za partnera po dôkladnom prieskume toho, 

čo slovenský trh v oblasti poradenstva tohto typu ponúka. Po úspešnej 

spolupráci na dvoch projektoch sme boli pozitívne prekvapení a potešení 

vysoko profesionálnym prístupom nášho partnera, jeho snahou o úplne 

pochopenie našich potrieb, promptnosťou reakcií a najmä na slovenské pomery 

nadštandardným etickým prístupom k svojej práci. Dnes to hodnotíme ako 

hlavné faktory úspešnosti našich projektov.“ 

 

Sylex, s.r.o. 

Ing. Dušan Synak, konateľ 
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Výroky našich klientov 

      “Spolupráca s PNO SK počas realizácie dvoch našich projektov bola veľmi 

efektívna. Všetky termíny a povinnosti nám sledovala spoločnosť PNO SK, 

zabezpečila prípravu monitorovacích správ a žiadostí o platby,  zastrešila 

kontrolu a zosúladenie celej povinnej administratívy ako aj účtovných 

dokladov, koordináciu všetkých participujúcich strán na projekte a komunikáciu 

s Riadim orgánom.  

       Inštrukcie z ich strany boli vždy kompletné, presné a jasné a tak chod našej 

spoločnosti nebol vôbec obmedzovaný plnením povinností vyplývajúcich nám 

zo Zmluvy o NFP počas celej dĺžky realizácie našich projektov – navyše, ich 

služby predstavujú aj monitoring počas doby udržateľnosti projektov po ich 

úspešnom ukončení.”  

 

i + i print spol. s r.o. 

Ing. Miloš Novák, konateľ 
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Výroky našich klientov 

      „PNO SK vnímame ako korektných konzultantov. Čo na PNO najviac oceňujeme 

je, že myslia dopredu, berú do úvahy potreby a očakávania klienta, a zároveň 

podmienky inštitúcií poskytujúcich grant. Vďaka tomu dokážu spracovať 

projekty „šité na mieru“ pre každého klienta. S PNO chceme určite 

spolupracovať i naďalej pri hľadaní a využívaní ďalších grantových príležitostí 

a iných foriem podpory pre rozvoj nášho podnikania.“   

 

Stawi, s.r.o. 

Ing. Ondrej Szilasi, konateľ 
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PNO SK s.r.o. 
Plynárenská 1 (BBC1) 
821 09 Bratislava 
 
 
Lucia Solomon 
Country manager 
lucia.solomon@pnocee.com 
T: +421  (0)2 32 144 811 
M: +421 911 55 88 95 
www.pnocee.com 

KONTAKT 

mailto:lsolomon@pnocee.com
mailto:lsolomon@pnocee.com
mailto:lsolomon@pnocee.com
mailto:lsolomon@pnocee.com
mailto:lsolomon@pnocee.com

