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Firmy v Královéhradeckém kraji mohou získat 
vyšší dotace než jinde. Pomůže enovation! 
 
Neustále se zvyšující náklady ohrožující řadu firem v ČR mají jednoduché řešení: nové dotační 
programy OPTAK a Národního plánu obnovy. Pomohou vám snížit náklady na energie, 
digitalizovat firmu nebo financovat výzkum a vývoj. Firmy se sídlem v Královéhradeckém kraji 
mají navíc v řadě případů nárok na vyšší dotace než podniky v jiných krajích. 
 

Abyste na dotaci dosáhli, potřebujete silného partnera, který vám pomůže připravit projekt s 
vysokou šancí na úspěch. Přesně proto má v Hradci pobočku největší poradenská agentura 
na dotace v ČR – enovation, jeden z členů naší komory. 
 

Ta od roku 2007 pomohla českým firmám už k více než 32 miliardám Kč. Dlouhodobě navíc 
enovation dosahuje 90% úspěšnosti přidělení dotace (v některých programech dokonce 98%). 
 

Služby enovation už využily firmy jako jsou Škoda, Bramac, Zentiva nebo T-Mobile, enovation 
však pomáhá i malým rodinným podnikům. Díky pobočce přímo v Hradci Králové mají dotační 
odborníci k podnikatelům blíž a mohou řešit jejich problémy přímo na místě. 
 

S čím enovation pomůže konkrétně vaší firmě? 

 
• Příprava projektu – zkušení projektoví manažeři zařídí vše od výběru správného 

programu pro váš záměr přes přípravu projektu až po žádost o dotaci v systému. 
• Administrace a udržitelnost projektu – oddělení AfterCare se postará o to, že váš 

projekt zdárně doběhne do konce. enovation si vezme na starost komunikaci s úřady, 
správnou dokumentaci a ohlídá termíny. 

• Veřejné zakázky – nezbytnou součástí dotačního procesu je správný postup při výběru 
dodavatele. Příjemci dotace tak většinou musí postupovat dle pravidel pro výběr 
dodavatelů nebo postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
Pokud si s tímto postupem nevíte rady, experti z oddělení ProfiTender zařídí, aby vše 
proběhlo v souladu s platnou legislativou. 

• Dotační institut – jestli nechcete přímo využívat služby externí agentury, ale dotace si 
řešíte sami interně, přihlaste se k dotačnímu institutu, kde vám naši odborníci během 1 
dne předají know-how, které sbírali více než 15 let. Dozvíte se konkrétní rady a postupy, 
které využijete přímo při práci na svém projektu. 

• Bezplatné webináře – zaměřují se na aktuální problémy, které české firmy nejvíc pálí: 
o Webinář Snižte náklady na energie: o programech dotujících úspory energie, 

fotovoltaiku nebo větrné elektrárny. 
o Webinář Automatizujte a digitalizujte svou firmu: programy poskytující nový 

hardware a software do firem až o polovinu levněji. 
o Webinář Financujte výzkum a vývoj. Mzdy, technologie i materiál: programy 

Aplikace, Inovace nebo Country for the Future. 
o Webinář Poznejte nové dotace pro zdravou firmu v krizi: Souhrnný přehled o 

všech nových programech a ideální postup při přípravě dotačního projektu. 

 
Máte-li obavy o budoucnost své firmy a potřebujete finanční injekci pro své investice nebo 
prostě jen nechcete nechat ležet peníze na chodníku, zavolejte na 800 190 163 nebo napište na 
enovation@enovation.cz a domluvte se na termínu bezplatné konzultace, kde s experty z 
enovation proberete vaše dotační možnosti. 
 

mailto:enovation@enovation.cz
https://www.enovation.cz/poradenstvi/dotacni-poradenstvi/
https://www.enovation.cz/poradenstvi/dotacni-poradenstvi/asistence-pri-kontrolach/
https://www.enovation.cz/poradenstvi/verejne-zakazky/
https://www.dotacniinstitut.cz/
https://www.enovation.cz/seminare-a-skoleni/3-pilire-v-krizi-bezplatny-webinar-snizte-naklady-na-energie/
https://www.enovation.cz/seminare-a-skoleni/3-pilire-v-krizi-bezplatny-webinar-automatizujte-a-digitaliz/
https://www.enovation.cz/seminare-a-skoleni/3-pilire-v-krizi-bezplatny-webinar-financujte-vyzkum-a-vyvoj/
https://www.enovation.cz/seminare-a-skoleni/3-pilire-v-krizi-bezplatny-webinar-poznejte-nove-dotace-pro/
mailto:enovation@enovation.cz

