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Vážení obchodní partneři,
dámy a pánové,

Představení společnosti			
		

když píši tyto řádky, nacházíme se, z pohledu

Jsme přední českou společností v oblasti

evropských dotací, v období očekávání věcí

poradenských a konzultačních služeb, se spe-

a událostí příštích.

cializací na Evropské strukturální a investiční

Vrcholí jednání členských zemí s Evropskou

fondy a oblast veřejných zakázek.

komisí o budoucí podobě operačních programů. Také Česká republika

Společnost ECS Eurofinance, s.r.o. byla založena v roce 2007,

se na nové období let 2014-2020 pečlivě připravuje. Navzdory

avšak v oboru působíme již od r. 2004, v počátcích jako samostatná

komplikacím a průtahům je zřejmé, že nás čeká unikátní období.

divize mateřské společnosti. V průběhu let se staly ECS Eurofinance,

Soukromá a veřejná sféra v ČR může v příštích letech získat až 600

s.r.o. silnou, respektovanou a stabilní společností s týmy kvalitních

miliard korun z evropských fondů.

a zkušených konzultantů v oblasti vyhledávání dotačních příležitostí,

Velmi pravděpodobně se tato příležitost již nebude v takovém rozsahu

přípravy a zpracování dotačních projektů, úspěšné realizace projektů

opakovat. A proto tvrdím, zanechme planých debat, zda mají dotace

či zajištění výběrových řízení vč. veřejných zakázek.

na členské země EU i na Unii samotnou pozitivní či negativní dopad.
Evropské dotace, jsou, a řadu let ještě budou významným finančním

Regionálně působíme na území České republiky, pracujeme jak pro

zdrojem. Zodpovědní podnikatelé, ředitelé firem a institucí,

soukromou, tak pro veřejnou sféru, pro malé, střední i velké firmy,

starostové měst a obcí by tento finanční zdroj neměli opomíjet.

pro školy, nemocnice, obce, města, kraje, ministerstva i další instituce.

Přeji Vám, hodně úspěchů ve Vašem snažení.

Ing. Iva Sehnalová

Pokud k Vašemu úspěchu budeme moci přispět, bude nám ctí.

manažerka kvality

Mgr. Jan Janatka
ředitel společnosti

RDP Žádná dotace Vám neunikne
REGISTR DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ je on-line služba dostupná
po registraci komukoli a kdykoli.

Jak se stát členem RDP?
vlastní on-line registrace

www.dotacniregistr.cz

Za jednoduchou webovou aplikací „sedí“ celý tým profesionálů
v oblasti dotací a pracuje za Vás a pro Vás.

on-line registrace

Šetří Váš čas, poskytují Vám svoje zkušenosti a erudici. Průběžně jsou
s Vámi v kontaktu, mluví Vaším jazykem, odpovídají na Vaše dotazy,
hledají ty nejlepší cesty právě pro Vás.

vyplnění krátkého
dotazníku a e-mailu

Členové RDP po registraci zdarma získají:

heslo obdržíte
e-mailem obratem

• vyhledávání vhodných dotačních titulů přímo pro Vaše záměry,
pokud je již máte definované,
• dotační audit a navržení vhodného způsobu čerpání dotací podle
charakteru a aktivit Vaší společnosti,
• aktivní vyhledávání dotačních příležitostí z celé řady zdrojů dotací,
• podpora specialistů – profesionálů a konzultace projektových
záměrů,

nebo přímo u odborného konzultanta
Bc. Zdeněk Čapek
mobil: +420 777 038 342
e-mail: zdenek.capek@ecs-eurofinance.cz

• pomoc při vyhledávání vhodných partnerů pro účast na konkrétních projektech,
• propojení na další služby – příprava a podání žádosti o dotace,
výběrové řízení, administrace získaných peněz,
• včasné, pravdivé a úplné informace,
• zpravodaj novinek každý měsíc ve Vaší schránce,

www.ecs-euroﬁnance.cz

Připojte se ke stovkám zaregistrovaných firem a zvyšte svoje šance
získat podporu ve výši až několika milionů!

NAŠE SLUŽBY

Příprava dotačních žádostí					

Společnost ECS Eurofinance, s.r.o. Vám v dotačním období

Jedná se o přípravu a zpracování projektů pro získání dotace z Evrop-

2014-20 pomůže s vyhledáním dotačních příležitostí, získáním

ských strukturálních a investičních fondů. O Vaši žádost se postará

dotací a realizací projektů především v těchto operačních

zkušený projektový tým specialistů na jednotlivé operační programy:

programech (OP):

• pomůžeme Vám s formulací Vašeho projektového záměru,
• zkonzultujeme Váš záměr s poskytovatelem podpory,

OP Podnikání a inovace

OP Výzkum, vývoj

pro konkurenceschopnost

a vzdělávání

• zpracujeme Vám kompletní žádost o finanční podporu včetně
nezbytných příloh,
• uděláme maximum pro to, aby Vaše žádost byla úspěšná.

OP Zaměstnanost

OP Životní prostředí

ZARUČUJEME JISTOTU FORMÁLNÍ SPRÁVNOSTI DOTAČNÍ ŽÁDOSTI
OP Praha – pól růstu ČR

Integrovaný regionální
operační program

A VELKOU ŠANCI NA ZÍSKÁNÍ DOTACE.
Bc. Zdeněk Čapek
mobil: +420 777 038 342

Program rozvoje venkova

e-mail: zdenek.capek@ecs-eurofinance.cz

Administrace dotačních projektů				

Výběrová řízení
					

Administrace dotačního projektu je časově velmi náročná a riziková

Profesionálně zorganizované výběrové řízení je velmi účinným

činnost. Jsme připraveni převzít cca 90% veškerých činností spojených

nástrojem, jak získat ty nejlepší dodavatele a zároveň ušetřit. Tým našich

s administrací, zejména:

zkušených odborníků je připraven Vám pomoci takové výběrové

• zpracujeme monitorovací zprávy včetně příloh a závěrečné zprávy,

řízení zorganizovat, ať již musíte, protože jste příjemcem dotace nebo

• zajistíme komunikaci s poskytovatelem dotace Vaším jménem,
• dohlédneme metodicky na realizaci projektu a plnění monitorovacích indikátorů,
• poradíme, jak co nejefektivněji využít finančních prostředků
v rozpočtu projektu.

veřejným subjektem, nebo jen sami chcete uspořit náklady:
• zvolíme vhodnou metodiku pro realizaci výběrového řízení,
• zajistíme realizaci výběrové řízení v dotačních projektech v souladu
s metodikou příslušného OP,
• zrealizujeme výběrové řízení podle zákona 137/2006 a 139/2006,
• převezmeme odpovědnost za celý proces výběrového řízení.

ZAJISTÍME REALIZACI VAŠEHO PROJEKTU V SOULADU S PRAVIDLY

GARANTUJEME VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO DODAVATELE V SOULADU

A MAXIMALNÍ PROSPĚCH Z PROJEKTU PRO VÁS.

S PRAVIDLY A ZÁKONY.

Nikola Pechoušková

Renáta Němečková

mobil: +420 734 577 378

mobil: +420 734 621 063

e-mail: nikola.pechouskova@ecs-eurofinance.cz

e-mail: renata.nemeckova@ecs-eurofinance.cz

www.ecs-euroﬁnance.cz

ODBORNÉ SEMINÁŘE
			
Jak efektivně řídit dotační projekty

Příprava na kontroly dotačních projektů

• základy projektového řízení - specifika projektů financovaných z EU,

• stručný přehled legislativy, druhy kontrol,

• organizační struktura v rámci projektového řízení,

• potenciálně rizikové oblasti v řízení projektu,

• vedení dokumentace projektu,

• protokol z kontroly,

• finanční řízení projektu,

• důsledky kontrolních zjištění,

• změnová řízení projektu a jejich rizika.

• praktické rady pro optimalizaci kontrolních zjištění.

Výběrová řízení v dotačních projektech

Udržitelnost dotačních projektů

• kdy je třeba realizovat výběrové řízení a jak stanovit předmět zakázky,

• legislativní rámec,

• zákon č. 137 vs. metodické příručky příslušného operačního programu,

• závazky příjemce v období udržitelnosti,

• popis procesu výběrového řízení – problematické fáze,

• nastavení pravidel organizace ve vztahu k udržitelnosti,

• specifika procesu výběrových řízení vybraných operačních programů,

• rizika projektu v době udržitelnosti nejčastější příklady pochybení,

• doporučení a tipy.

• kontroly ex post, praktická doporučení, možné důsledky.

Jak připravit monitorovací zprávu

Veřejné zakázky dle zákona č. 137

• náležitosti monitorovací zprávy a její přílohy (věcné a finanční),

• postupy v jednotlivých druzích zadávacích řízení,

• reálná příprava monitorovací zprávy,

• zadávací dokumentace a její poskytování,

• opravy monitorovací zprávy,

• posouzení a hodnocení nabídek, hodnotící komise,

• schválení monitorovací zprávy versus kontroly na místě,

• uveřejňování, zrušení zadávacího řízení,

• závěrečná monitorovací zpráva a závěrečné vyúčtování projektu.

• námitky a dohled ÚOHS.

ODBORNÉ SEMINÁŘE
				

Semináře jsou určeny pro:					

Jak kvalitně zpracovat projektovou žádost

• ty, kteří se v budoucnu budou ucházet o získání dotace z EU,

• projektový záměr, jeho důležitost a včasná příprava,

• projektové manažery zodpovědné za realizaci projektů financovaných

• orientace v operačních programech a dotační terminologii,

z dotací EU, či administraci projektů,

• zpracování projektové žádosti,

• pro pracovníky zabývající se problematikou veřejných zakázek,

• přílohy projektové žádosti,

• pro personalisty či majitele firem.

• proces hodnocení projektové žádosti a míra úspěšnosti projektů.

Podrobnější obsahy a kompletní informace ke všem seminářům

Zpracování studie proveditelnosti
• varianty zpracování studie proveditelnosti,
• obsah studie proveditelnosti,
• finanční analýza,
• ekonomická analýza,

najdete na stránkách:
http://www.ecs-eurofinance.cz/seminare.html

Cena semináře:
1.590 Kč bez DPH
1.390 Kč bez DPH (pro členy Registru dotačních příležitostí)

• analýza rizik.

Přihlášení na seminář:

Nové dotační období 2014-20

http://eshop.everesta.cz/konference.html

• přehled operačních programů a jejich řídicích orgánů,
• legislativní rámec pro nové programové období z úrovně EK,
• legislativní rámec pro nové programové období z úrovně ČR,
• přehled podporovaných aktivit v jednotlivých operačních programech,
• klíčové změny pro období 2014 - 2020.

www.ecs-euroﬁnance.cz

PŘIHLAŠTE SE přes e-shop, který najdete na stránkách:
nebo přímo u manažerky odborných seminářů
Alena Kozielová
mobil: +420 734 577 343
e-mail: alena.kozielova@ecs-eurofinance.cz

NAŠI ODBORNÍ LEKTOŘI
JUDR. RENÁTA JINDROVÁ
Představujeme Vám tým našich odborných lektorů.

Pracuje pro společnost Everesta, s.r.o. jako
firemní právník. Ve společnosti ECS Euro-

ING. JANA ŠUBRTOVÁ

finance, s.r.o. působí jako supervizor nad

Konzultantka v oblasti projektového řízení.

vedením výběrových řízení. Má více než dvace-

Pracuje v projektových týmech projektů MMR

tiletou právnickou praxi. Dále praxi z řízení pod-

a statutárního města Děčín.

niků na pozici jednatelky, ředitelky, praxi

Podílí se na řízení grantového schématu

z poradenství pro neziskové organizace a občany a praxi z veřejné sprá-

Ústeckého kraje pro malé a střední podnika-

vy. Je lektorkou, klade důraz na interaktivní vedení kurzů. Zaměřuje se

tele. Má bohatou lektorskou praxi v rámci projektu „Jak na fondy EU“.

mj. na oblasti výběrových řízení, obchodního a soutěžního práva,

Praktické zkušenosti s kontrolní činností v rámci náplně práce finan-

práva duševního vlastnictví, pracovního, správního a občanského práva

čního manažera u zprostředkujícího subjektu.

a práva nemovitostí.

MGR. MARTINA LANDOVÁ

MGR. JAN JANATKA

Lektorka a konzultantka v oblasti projektového

Spolumajitel a člen dozorčí rady společnosti

řízení, trenérka manažerských a obchodních

Everesta, s.r.o. a ředitel společnosti ECS Euro-

dovedností. Působila a stále působí jako

finance, s.r.o.

manažerka dotačních projektů. Během své

Jeho specializací jsou dotace z EU. Při realizaci

lektorské praxe pracovala pro řadu renomo-

projektů působí i jako manažer a napomáhá

vaných společností. Semináře vedené paní Landovou se vyznačují

firmám v orientaci ve složité evropské admi-

vysokou participací účastníků a jsou zaměřené na praktické využití

nistrativě. Stál u zrodu projektu Registr dotačních příležitostí, který

nově nabytých vědomostí a dovedností.

usnadňuje firmám a obcím vyhledávání vhodných dotačních programů
a výzev.

VÝZNAMNÍ KLIENTI

www.ecs-euroﬁnance.cz

PARTNERSKÉ SPOLEČNOSTI
			

„Jsme šerpové, kteří pomáhají firmám na vrchol.“

„Pro řízení firmy potřebujete informace – pravdivé, úplné, rychlé.“

• Akreditované, koncepční i rekvalifikační programy

• Finanční analýza podniku, dotazníková šetření

• Otevřené i firemní kurzy na míru, odborné kurzy

• Vyhledávání informací, rešerše, statistiky

• Personalistika, management, obchod, marketing

• Analýza efektivity webu, sociální sítě a blogy

• Komunikace, prezentace, jazyky

• Průzkumy trhu, konkurence, zpracování výročních zpráv

• Eventy, konference, teambuilding 		

• Nakladatelství Inboox
www.everesta.cz

					

„Marketing je na nic, když se dělá blbě“

„Člověk na vrcholu je sám, nemá se s kým poradit.“

• Prodejní marketing, sousedský marketing

• Poradenství v řízení firem a vrcholových týmů

• Video on-line marketing, marketingový auditor

• Workshopy a semináře na aktuální témata

• Tuning designu, PR farma

• Setkání se zajímavými osobnostmi z ČR i ze světa

• Rychlá trojka: Textař + grafik + produkční

• Sdílení zkušeností, inspirace, networking, koučink

• Inkubátor nápadů

• Konference a duely

				

www.marketeers.cz

					

www.inboox.cz

www.eyrie.cz

ASOCIACE PODNIKATELŮ A MANAŽERŮ
					
• Dobrovolné sdružení všech, kterým záleží na podnikatelském prostředí

2. Stále se množí pravidla pro podnikání, stále více lidí rozhoduje,

• Sdružuje firmy, instituce i jednotlivce.

jak podnikat máme. Proto CHCEME BÝT PŘI TOM.

• Založena 15. 5. 2014.

Vlastníme a řídíme firmy a neseme plnou odpovědnost za své jednání.
Nejsme to ale my, kdo určuje pravidla, podle kterých pracujeme. Stále

Proč jsme založili Asociaci manažerů a podnikatelů?

nová vymýšlejí lidé, na které nedopadají důsledky jejich rozhodnutí.

1. Chceme podporovat DOBRÉ JMÉNO PODNIKÁNÍ A MANAGEMENTU.

Stát, jeho úředníci a často i různá marginální seskupení lidí říkají nám,

Jsme podnikatelé a manažeři. Tvoříme ekonomiku státu, ovlivňujeme

podnikatelům a manažerům, jak máme řídit firmy.

společnost, její stav i rozvoj. Neseme kůži na trh, stojíme na vlastních

Abychom mohli ovlivňovat rámec, v němž se v podnikání budeme

nohách, nenatahujeme ruku, naopak, vytváříme hodnoty a práci

pohybovat, měli bychom se umět sdružit.

pro další lidi.
V ČR podniká více než jeden milión lidí, přesto je stále vytvářen
dojem, že podnikání je něco podezřelého. Není. Podnikání je

• Chceme vědět o tom, co se pro nás připravuje a chceme to konzultovat a připomínkovat.

společensky prospěšné, je to jeden z principů, na nichž stojí lidská

• Chceme jednat se státem jako silný sociální partner.

civilizace. Podnikání staví na: Práci, kreativitě, odvaze, odhodlání,

• Chceme být při tom.

odpovědnosti, transparentnosti, spolehlivosti a poctivosti. Tyto
hodnoty chceme podporovat.

Připojte se k nám: www.asociacepm.czhttp://www.asociacepm.cz/
clenstvi/prihlaska.html

• Chceme podporovat a chránit dobré jméno podnikatelů.
• Chceme pečovat o dobrou pověst českých podniků, jejich vlastníků
a manažerů.
• Chceme pomáhat dále kultivovat podnikatelské prostředí v ČR.

www.ecs-euroﬁnance.cz

Radomil Bábek
předseda Rady asociace
radomil.babek@asociacepm.cz

Současná místa
Plánovaná zastoupení

Česká Lípa
Ústí nad Labem

Hradec Králové
Plzeň

Praha

Pardubice
Ostrava
Olomouc
Jihlava
Brno

Zlín

Č. Budějovice

ČESKÁ LÍPA

BRNO

PRAHA

Mimoňská 3223
470 01 Česká Lípa
Alena Kozielová
T: +420 734 577 343
E: alena.kozielova@ecs-euroﬁnance.cz

Stránského 28
616 00 Brno
Petr Martínek
T: +420 775 201 347
E: petr.martinek@ecs-euroﬁnance.cz

Hvožďanská 2053/3
148 00 Praha 4 – Chodov
Alena Kozielová
T: +420 734 577 343
E: alena.kozielova@ecs-euroﬁnance.cz

OSTRAVA

HRADEC KRÁLOVÉ

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Novinářská 7
709 00 Ostrava
Kateřina Solařová
T: +420 734 752 140
E: katerina.solarova@ecs-euroﬁnance.cz

ALDIS, Eliščino nábřeží 375
500 02 Hradec Králové
Petra Laburdová
T: +420 734 621 814
E: petra.laburdova@ecs-euroﬁnance.cz

Čechova 727/52
370 01 České Budějovice
Jitka Čapková
T: +420 734 621 067
E: jitka.capkova@ecs-euroﬁnance.cz

