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Pozrite si základné podmienky 
pre záujemcov o grantové 
financovanie na strane 2. 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY 01
Každá grantová výzva má aj 
svoje podmienky, ktoré nájdete 
v podrobnom znení výzvy. 

ŠPECIFICKÉ PODMIENKY 02

Ak máte predbežnú predstavu 
o vašom projekte, popíšte nám 
ju na portáli GrantExpert.sk 
v rámci sekcie vaše projekty. 

PROJEKTOVÝ ZÁMER 03

Pripravili sme pre vás TOP 9 
najčastejších chýb pri
grantovom financovaní na 
strane 3. 

POUČTE SA Z CHÝB 04

Z čoho a skladá grantová žiadosť, 
aké sú kritériá pre výber projektov? 
A ako sa realizuje schválený projekt? 
Viac na strane 4-7. 

GRANTOVÉ 
FINANCOVANIE 06

Pozrite si štatistiky úspešnosti 
záujemcov o grantové 
financovanie na strane 9. 

ŠTATISTIKY 
ÚSPEŠNOSTI 07
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PODMIENKY 
PRE  ZÁUJEMCOV  O  GRANTY  

počet zamestnancov 

do 250
ročný obrať do 50 mil. EUR
ročná hodnota aktív 

do 43 mil. EUR

01 MSP Podmienka 
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Vaša organizácia nesmie byť 
dlžníkom na daniach, 

poistnom na zdravotnom a 

sociálnom poistení.

 03 

Spolufinancovanie 

podnik v ťažkostiach je podnik, 

ktorý má viac ako polovicu 

upísaného základného imania 

pokrytého akumulovanou 

stratou,

malé a stredné podniky, 

založené pred menej ako 

tromi rokmi, sa nepovažujú 

za podniky v ťažkostiach.

02 NIE - Podnik v 

ťažkostiach 

Voči vašej organizácii nesmie 

byť vedené konkurzné ani 
reštrukturalizačné konanie, 

ani nesmie byť v konkurze 

alebo v reštrukturalizácii.

Ak žiadate o granty 

pre podnikateľov, ktoré môžu 

čerpať iba malé a stredné 

podniky (MSP), musíte spĺňať 
tieto podmienky:

Pozn. Cieľom tejto kapitoly je sumarizácia základných podmienok, ktoré musí organizácia splniť na to, aby mohla žiadať o grant z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov, prípadne z iných grantových programov. Nejedná sa o kompletný zoznam podmienok (tento je vždy súčasťou konkrétnej výzvy), ale o všeobecné, najčastejšie 

uplatňované podmienky oprávnenosti žiadateľa

04 Nie exekúcia ani 
reštrukturalizácia 

Ak sú predmetom grantu 

investície do nehnuteľnosti, 
organizácia preukazuje 

vlastnícke alebo iné práva k 

nehnuteľnosti.

06 Nehnuteľnosti

Úspešný žiadateľ potrebuje 

pri realizácii projektu na 

spolufinancovanie vlastné 

zdroje alebo preklenovací úver 
(zvyčajne cca 5 - 50 % 

investície).

05 Nie Dlžník 



CHÝB ŽIADATEĽOV 

DEVÄŤ
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Projekt/projektový zámer nie 

je v súlade s tým, čo 

podporuje daná grantová 

výzva alebo program.

U strategických investícií 
žiadatelia o granty 

nepočítajú 

s neistotou, t.j. grant im 

nemusí byť pridelený a často 

im chýba alternatíva.

V snahe splniť všetky kritériá 

pre výber projektov majú 

žiadatelia tendenciu „ohýbať 
skutočnosť".

Projektový zámer nevychádza 

zo strategických plánov 

žiadateľa, ale žiadateľ chce 

grant len preto, že je možnosť 
„získať peniaze“.

1

Záujemca o grant podcení 
prípravu žiadosti, detailný popis 

jednotlivých častí projektu a 

jeho prínosy, v dôsledku čoho 

hodnotiteľ nemá dostatok 

informácií pre pozitívne 

hodnotenie projektu.

2

Snaha žiadateľov cez granty 

financovať krátkodobé 

investície, pričom nezohľadnia 

čas potrebný na prípravu, 

vyhodnotenie a 

implementáciu projektu a 

následne sú v časovom sklze.

3

4 

7 8 9 

5 6 

G R A N T E X P E R T . S K

Opomenutie niektorých
z formálnych kritérií, 

uvedených v grantovej výzve, 

dôsledkom čoho je 

automaticky zamietnutie 

projektu.

Nepochopenie kritérií 
pre výber projektov a 

nesprávne pripravená žiadosť.

Žiadatelia nepočítajú 

s udržateľnosťou projektu, 

teda s udržiavaním výsledkov 

projektu aj po jeho ukončení a 

to po dobu určenú výzvou.



STRANA 4

AKO NA GRANTOVÚ 

ŽIADOSŤ A REALIZÁCIU 

PROJEKTU? 

Grantexpert.sk
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ŽIADOSŤ
Žiadosť o granty sa skladá z nasledovných 

častí: 

- formulár žiadosti – identifikácia žiadateľa, 

projektu, jeho prínosov, rozpočet, 

merateľné ukazovatele 

- povinné prílohy – najčastejšie podrobný 

rozpočet, opis projektu alebo 

podnikateľský plán, finančná analýza, 

preukázanie vlastníckych vzťahov a 

stavebné povolenie, ak sa jedná o investície 

do nehnuteľností, ostatné dokumenty 

definované výzvou. 

Príprava žiadosti v spolupráci s 

GrantExpertom prebieha 

v následujúcich krokoch: 

1. míľnik: Úvodné stretnutie s expertom – počas 

neho si dohodnete, aké podklady je potrebné 

dodať z vašej strany a určíte si časový plán 

spolupráce. 

2. míľnik: Prvý návrh žiadosti – grantový expert 

nahrá na portál prvotný návrh žiadosti o 

dotácie, ktorá bude čakať na vaše schválenie. 

3.  míľnik: Finálny návrh žiadosti – expert pre vás 

vypracuje finálnu žiadosť a po vašom schválení 

ju odovzdá inštitúcii, zodpovednej za daný 

grantový zdroj, v súlade s podmienkami výzvy. 

4. míľnik:  Klarifikácia - v prípade, že vám bola 

doručená výzva na doplnenie žiadosti, expert 

vám pripraví podklady, potrebné pre doplnenie 

projektu a cez portál vám ich doručí. Až po 

tomto kroku je expertovi vyplatená posledná 

platba za jeho služby.

Čo by ste si mali pripraviť z vašej 

strany? 

- predovšetkým identifikáciu 

projektového zámeru – t. j. čo chcete 

financovať z grantov, v akej sume, aké 

výsledky od toho očakávate, aký bude 

rozpočet projektu.

“Presnú štruktúru projektového zámeru nájdete 
na Grantexpert.sk v sekcii vaše projekty”



Každý grantový program 

prostredníctvom financovania a 

realizácie jednotlivých projektov 

sleduje iné ciele a  je zameraný na 

inú oblasť. Táto sada kritérií hodnotí, 
do akej miery je projekt v súlade s 

cieľmi, ktoré podporuje program.

V tejto sade kritérií sa hodnotí 
kapacita vašej organizácie na 

realizáciu aktivít projektu, na 

udržanie výstupov projektu a na 

administratívne riadenie projektu. 

Uvedené činnosti môžu byť 
zabezpečené buď vlastnými 
personálnymi kapacitami, alebo 

dodávateľsky.

Toto kritérium hodnotí, do akej miery 

aktivity prispievajú k plneniu 

definovaných cieľov, či sú aktivity 

nadefinované logicky a či sú potrebné 

na realizáciu projektu. Hodnotí sa aj 
reálnosť časového harmonogramu 

aktivít.

Kritériá v tejto oblasti hodnotia 

ekonomické prínosy projektu v danej 
organizácii. Hodnotí sa hlavne 

návratnosť vložených investícií za 

daný čas (referenčné obdobie).

PRÍSPEVOK 

NAVRHOVANÉHO 

PROJEKTU K CIEĽOM 

DOTAČNÉHO ZDROJA

ADMINISTRATÍVNA A 

PREVÁDZKOVÁ 

KAPACITA ŽIADATEĽA

NAVRHOVANÝ 

SPÔSOB REALIZÁCIE 

PROJEKTU

 FINANČNÁ A 

EKONOMICKÁ 

STRÁNKA PROJEKTU

HLAVNÉ  KRITÉR IÁ  
VÝBERU  PROJEKTOV

01
02
03
04
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PRIEBEH REALIZÁCIE 

PROJEKTU 
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RÝCHLE POJMY  
NA ZÁVER 

Z PRAXE GRANTEXPERTOV 

GRANTOVÉ 
VÝZVY

ZÁLOHOVÉ 
FINANCOVANIE 

REFUNDÁCIA ITMS 

Grantové výzvy sa vyhlasujú 
priebežne, meškajú, 
niekedy plánované výzvy 
zrušia, pripadne ich vyhlásia 
v inom znení (s inou 
alokáciou, inými 
oprávnenými aktivitami, 
územnou oprávnenosťou a 
pod).

Refundácia je najčastejší 
spôsob financovania, pri 
ktorom výdavky najprv 
zaplatíte z vlastných zdrojov 
a následne požiadate o ich 
preplatenie (refundáciu) na 
základe zaplatených 
účtovných dokladov 
poskytovateľa. Vy ako 
prijímateľ si teda 
v žiadosti o platbu uplatníte 
len uhradené účtovné 
doklady.

ITMS portál je centrálny informačný 
systém, ktorý slúži na evidenciu a 
následné spracovávanie fondov EÚ. 
Oprávnenými užívateľmi verejnej 
časti ITMS systému môžu byť na 
základe žiadosti všetky subjekty, 
ktoré cez ITMS portál môžu 
realizovať elektronické podanie a 
príjem žiadostí o nenávratné 
finančné príspevky, získať 
informácie o stave svojich projektov, 
vrátane žiadostí platby/refundáciu 
nákladov... 

Systém zálohových platieb je 
spôsob financovania, určený pre 
štátne rozpočtové organizácie. 
Tým je na základe predloženej 
žiadosti o platbu poskytnutá 
záloha max. do sumy 40 % 
z oprávnených výdavkov 
z prvých 12 mesiacov 
realizácie rozpočtu projektu. 
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ÚSPEŠNOSŤ ŽIADATEĽOV

AKO SA ČERPAJÚ 

EUROFONDY? 

8381
POČET PODANÝCH
ŽIADOSTÍ 

V celkovej hodnote 

11, 58 mld. €.

30%2252
POČET
SCHVÁLENÝCH
ŽIADOSTÍ 
V celkovej hodnote 

5,72 mld. €.

30%4398
ŽIADOSTI V
PROCESE
HODNOTENIA 

V celkovej hodnote 

2,30 mld. €.

30%1731
POČET
ZAMIETNUTÝCH
ŽIADOSTÍ 
V celkovej hodnote 

3,56 mld. €.

56%
PRIEMERNÁ 

ÚSPEŠNOSŤ
UCHÁDZAČOV 

O EUROFONDY 

"V grafe vidíte, ako sa čerpajú
eurofondy v rámci jednotlivých
operačných programov."

Pozn. Uvedené štatistiky sú aktuálne k dátu 29.11.2017. 
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Spoločnosť Centire už 20 rokov poskytuje 

poradenské služby na Slovensku. 

Zameriavame sa na regionálny rozvoj, 

podporu podnikania a spoločenské inovácie. 

Pretože sme chceli efektívnejšie zdieľať naše

skúsenosti, vytvorili sme portál Grant Expert – 

elektronické poradenstvo. 

Portál vás na začiatok zorientuje, ako získať 

eurofondy a ktoré granty môžete využiť pre 

váš projektový zámer. Následne si môžete

zadať váš projektový zámer, nastaviť 

notifikácie k plánovaným výzvam a nájsť 

vhodného experta, ktorý pre vás grantovú 

žiadosť pripraví. A to všetko on-line.

Ako strojca myšlienky a spoluzakladateľ portálu GrantExpert sa Tamás venuje tak trochu 

všetkému – od vymýšľania nových služieb a funkcionalít cez výber expertov až po osobné 

konzultácie s klientmi. Je presvedčený, že projekt GrantExpert je práve tým riešením, ktoré 

zjednoduší prácu grantovej komunity a bude slúžiť ako katalyzátor pre zlepšenie trhového 

prostredia v grantovom poradenstve.

GRANT E X P E R T . S K  

GRANTEXPERT.SK

TAMÁS SZŐKE

200+
zameraných na grantové

financovanie 

KONZU L TÁC I Í

DÔVERUJÚ NÁM

467
zadaných na portál od klientov 

PRO J EK TOV

20 
z ktorých vyberáte pri príprave

grantovej žiadosti 

EXPER TOV

ZAKLADATEĽ PORTÁLU 


