
 
Procesný audit spoločnosti 

 

Podporované oblasti: 
Výzva je zameraná na kontrolu rôznych aktivít a činností firmy v rôznych 
oblastiach s cieľom analyzovať, identifikovať a zavádzať potrebné zmeny pre 
lepšie využitie príležitostí, alebo naopak s cieľom odhaľovať hrozby, ktoré by bránili 
dôslednej implementácii firemných stratégií. 
 

 

Oprávnené územie: 
Celé územie Slovenskej republiky. 

 

Oprávnení žiadatelia: 
Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ (živnostník) spĺňajúca 
nasledovné podmienky:  

 spĺňa definíciu malého a stredného podniku (MSP),  
 má min. 3 roky od dátumu registrácie v ORSR alebo ŽRSR,  

✓ v rámci jednej otvorenej Výzvy je možné poslať iba jednu Žiadosť  
✓ zúčastniť sa a prezentovať svoje MSP a plánovaný procesný audit pred 
rozhodovacou komisiou. Žiadateľ sa príslušnej komisie zúčastňuje osobne alebo 
prostredníctvom audiovizuálnych nástrojov. Na komisii predstaví a popíše 
plánovaný audit, účel auditu, svoje podnikanie a očakávaný prínos. 
 

 

Oprávnené aktivity: 
realizácia procesného auditu pri vopred definovanom rozsahu aktivít potrebných 
na túto realizáciu, a to formou úhrady voucher poukážkou 
Predpokladaný rozsah a cena procesného auditu (povinná príloha k žiadosti) – 
predpísaný formulár, ktorý detailne zaznamenáva popisuje plánovaný audit. 
Definuje jednotlivé aktivity a úkony, ktoré budú potrebné na jeho vykonanie. Tento 
zoznam aktivít a úkonov tvorí predpokladaný rozsah budúceho auditu. 
 
Oprávnené audity: 

 Procesy – tok činností vo firme, kapacita a kvalita výrobných zariadení, 
ľudskej práce a pracovného prostredia. 

 Marketing – stratégie, zákaznícke kanály, úroveň marketingovej 
výkonnosti. 
 



 

 IT – kybernetická bezpečnosť, softvérová vybavenosť a úroveň 
digitalizácie. 

 Obchodné vzťahy – proces cenotvorby, audity predajní, kontrola ochrany 
v oblasti GDPR. 

 Iné – podľa špecifickej potreby, okrem finančných a účtovných auditov. 

 Firmy môžu žiadať aj o audit interných procesov v kontexte spotreby 
energií 

 
 

 

Indikatívna alokácia výzvy: 
Maximálna výška dotácie je 9.600,-EUR 
Miera podpory 100% ak nepresiahne hodnota služby maximálnu výšku dotácie 
 

 

Harmonogram výzvy: 
03.01.2023 - 30.04.2023 

 

 

Podporte svoje podnikanie prostredníctvom dotácii a grantov. Let´s talk 

Adriana Havettová 
Project Manager 
 
adriana.havettova@vgd.eu 

+421 903 789 681 


