PROUNION a.s.
Medzinárodné skúsenosti, členstvo v medzinárodných organizáciách:
-

-

Európske inovačné partnerstvo pre Produktívne a udržateľné pôdohospodárstvo (EIP AGRI) –
spoločnosť PROUNION a.s. je členom pracovnej skupiny pre „Inovácie“
Je členom Strategickej pracovnej skupiny pre Pôdohospodársky znalostný a inovačný systém (AKIS)
v rámci Stálej komisie pre pôdohospodársky výskum (SCAR). AKIS bude povinnou súčasťou
Strategického plánu (pôdohospodárskeho) pre obdobie 2021-2027
V rámci H2020 je spoločnosť zapojená do mapovania demonštračných aktivít a fariem na Slovensku
V súčasnosti je partnerom v medzinárodnom projekte zameranom na podporu tvorby
medzinárodných hodnotových reťazcov v oblasti biohospodárstva.

Aktivity na národnej úrovni:
-

1

-

-

Má skúsenosti s hodnotením (ex-ante, ex-post a priebežné hodnotenie) Programu rozvoja vidieka
2007-2013 a 2014-2020
Odborníci spoločnosti PROUNION majú skúsenosti s monitorovaním programov (člen MV
Operačný program Výskum a inovácie, riadenie Monitorovacieho výboru pre Kohézny fond
v rokoch 2006-2010)
V rámci Národnej stratégie rozvoja vidieka (NSRV) PROUNION zabezpečuje prevádzku Regionálnej
antény pre Nitriansky kraj na obdobie 2016-2021
Pripravuje strategické dokumenty pre obce (PHSR), Miestne akčné skupiny (Integrované stratégie
rozvoja územia), pomáha pri riadení MAS
Má skúsenosti s budovaním centra transferu technológií a jeho prepojením na medzinárodnú
(dunajskú) sieť transfer centier.
Pripravuje a realizuje stovky projektov pre konečných prijímateľov (obce, poľnohospodári, MSP,
univerzity, nemocnice, ...) najmä z nasledovných operačných programov: OP VaI, PRV, IROP, OP
KŽP, OP ĽZ, a iné.
Realizuje inovačné audity spoločností a následne prepája potreby praxe s výskumnou ponukou
univerzít a vedecko-výskumných pracovísk

PROUNION a.s. je riadiacim členom Únie klastrov Slovenska (ÚKS), prostredníctvom ktorej:
-

sa strategicky venuje budúcej politike súdržnosti prostredníctvom členstva v „Partnerstve pre
politiku súdržnosti po roku 2020“
v rámci Dunajskej stratégie je členom riadiaceho výboru Prioritnej oblasti 8 (PA8) zameranej na
„Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov vrátane rozvoja klastrov“.
v súčasnosti partnerom v troch medzinárodných projektoch zameraných na tvorbu politík (napr.
inovačnej, klastrovej), inovatívnych nástrojov, biznis modelov, vrátane odborných školení,
financovaných z Programu INTERREG
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Spoločnosť PROUNION a.s. je spoluzakladateľom a riadiacou organizáciou prvého slovenského klastra
zameraného na biohospodárstvo „Bioeconomy Cluster“, prostredníctvom ktorého je:
-

členom pracovnej skupiny pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie v rámci Regionálnej
inovačnej stratégie pre inteligentnú špecializáciu (RIS3)
členom európskej Strategickej pracovnej skupiny pre Biohospodárstvo v rámci Stálej komisie pre
pôdohospodársky výskum (SCAR)
aktívny v rámci platformy AgroBioFood založenej za účelom presadzovania slovenských priorít
v oblasti potravín a výživy v európskych politikách a programoch
zapojený do iniciatívy BIOEAST zameranej na rozvoj a podporu biohospodárstva v Strednej
a Východnej Európe
v súčasnosti partnerom v medzinárodnom projekte DanubeS3Cluster zameranom na podporu
klastrov pri presadzovaní RIS3 stratégií v rámci Dunajského regiónu

Na základe našich bohatých skúseností z oblasti riadenia európskych politík, PROUNION a.s. ponúka
svoje poradenské služby v oblasti:
Komplexné poradenstvo v oblasti rozvoja organizácie/spoločnosti vrátane identifikácie relevantných
finančných nástrojov, prípravy žiadosti o grant, realizácie projektu a následne jeho monitorovania
a hodnotenia, konkrétne:
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-

-

Poradenstvo/konzultácie pri strategickom rozvoji organizácie/spoločnosti
Príprava strategických, rozvojových a inovačných dokumentov vrátane spracovania podporných
materiálov (analýzy, štúdie,)
Identifikácia príležitostí na sieťovanie s medzinárodnými partnermi
Identifikácia, analýza a spracovanie príležitostí na financovanie rozvojových zámerov a projektov
v rámci EŠIF 2014-2020, PRV 2014-2020, DTP 2014-2020, OP Central Europe 2014-2020, H2020,
a iných relevantných národných a medzinárodných programov
Sprostredkovanie zapojenia organizácie/spoločnosti do medzinárodných partnerstiev, sietí
a projektov (v rámci Dunajskej stratégie, H2020, ...)
Príprava, implementácia, hodnotenie a monitoring projektov podporovaných z fondov EÚ a ŠR SR
Finančné riadenie projektov
Spracovanie rizikovej analýzy projektu a návrhu odporúčaní a opatrení
Zastupovanie organizácie/spoločnosti a/alebo odborná pomoc pri medzinárodných rokovaniach

Naša cena za hodinu poradenstva je 65 EUR bez DPH.
V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať:
Ing. Daniel Ács, PhD.
predseda predstavenstva
tel./fax: +421 (0) 37 654 24 21
mobil: +421 (0) 905 512 688
e-mail: acs@prounion.sk
info@prounion.sk
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