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Naše 
poslání

Jsme přední českou poradenskou společností 
provázející klienta ve všech fázích čerpání 
evropských a národních dotací s jasným cílem: 
dotaci nejen získat, ale schválenou částku 
maximálně vyčerpat v souladu s pravidly.



• Přední česká poradenská společnost  patřící do Finanční 
skupiny České spořitelny

• Na trhu již od roku 2000
• Zajištění komplexního dotačního cyklu
• Pobočky na území celé České republiky

Profil 
společnosti

3,7 tis.
Podaných
projektů

20 mld. Kč
Získaných dotací 
pro naše klienty

94 %
Úspěšnost 
schválení 
projektů

81 NPS
Score zákaznické 
spokojenosti



Projektové 
poradenství
Příprava žádosti

Zajistíme pro vás:
• Posouzení projektového záměru ve vztahu 

k dostupným dotačním titulům
• Vypracování a podání žádosti o dotaci 
• Zpracování studie proveditelnosti, finanční 

analýzy, finanční plánování a dlouhodobé 
modelování

• Monitoring termínů klíčových pro podání žádosti
• Poradenství při zajištění povinných a nepovinných 

příloh
• Důraz na efektivitu a maximální úspěšnost celého 

projektu



Dotační 
management
Administrace projektu

Zajistíme pro vás:
• Včasné vyhodnocení rizik, sledování průběhu 

realizace projektu
• Revizi harmonogramu a indikátorů projektu
• Monitoring realizace projektu v souladu se žádostí 

o dotaci a výběrovým řízením
• Finanční řízení projektu
• Provedení změnových řízení
• Splnění povinné publicity
• Zpracování mandatorních reportů poskytovateli 

dotace



Od žádosti až 
k proplacení dotace



Strategický plán 
rozvoje města

Nástroj územního rozvoje

Zajišťujeme kompletní služby:
• Rozhodování o lidech s lidmi

Zapojujeme veřejnost a její názory využijeme při sestavení 
strategie (tvorba anket, průzkumů spokojenosti). 

• Finance
Vytvoříme podklad pro přesnější predikci rozpočtového 
výhledu.

• Akční plán a zásobník projektů
Spoluvytváříme přehledný seznam rozvojových projektů
pro naplnění požadovaných cílů 

• Prioritizace 
Provádíme určení priorit projektů dle multikriteriálního 
hodnocení.

• Dotace
Prověříme možnost získání dotace pro navržené projekty a 
pomůžeme vám zavčas připravit podklady 
a žádost.

• Propagace 
Připravíme marketingové podklady pro propagaci nové 
strategie (příspěvky na sociální sítě, článek do zpravodaje 
apod.).

Základem úspěšného rozvoje města je 
konkrétní plán s jasnými cíli a finančními 
zdroji, který je výsledkem konsenzu 
všech zúčastněných stran.



Obec Milín



Palachovo náměstí 726/2, 625 00 Brno

+420 736 631 246 

slaby@grantika.cz

www.grantika.cz

erstegrantika

company/Grantika

Kontaktujte nás

Tomáš Slabý



Děkujeme za pozornost
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