
Proč s námi 
spolupracovat? 
 
V oblasti poradenství máme zkušenosti  
z více než 1 000 projektů. 
Analýzou společnosti zjistíme, jaké zdroje 
financování jsou pro vaši společnost 
nejvýhodnější a jak je lze efektivně 
kombinovat. 

V čem všem vám můžeme pomoct: 

Jsme enovation, poradenská a dotační společnost, která na čes-
kém trhu         působí už od roku 2007. Dnes má naše společnost 
za sebou stovky projektů    za desítky miliard korun.   

Klientům jsme zajistili peníze 
i úspory na projektech v hodnotě                                      
více než 24 miliard Kč. Také díky                     
této zkušenosti vám dokážeme poradit,                 
jak chytře financovat podnikatelský růst. 

 

Zvyšujeme vaše výnosy,        
snižujeme vaše náklady. 

Vyznáme se ve všech 
podnikatelských odvětvích.  
Víme, že každý obor svá specifika 
a umíme na ně reagovat. Pomohli jsme 
investovat či uspořit subjektům  ve 
výrobním i vývojovém sektoru, v IT, 
energetice, veřejné a akademické sféře                     
i ve službách.  

Dotace ze strukturálních 
fondů

Daňové odpočty na výzkum a 
vývoj

Investiční pobídky 

Veřejné zakázky 

Optimalizace výdajů

Kde všude nás 
najdete? 
 
Chceme vám být blíže, ať už jste 
kdekoli, proto máme v České republice18 
poboček. Naše Regionální dotační 
centra najdete v každém krajském 
městě a nově budeme pomáhat firmám 
expandovat také do Srbska.

Nabízíme vám služby připravované                           
na míru vašemu podnikání, v rámci 
kterých zúročíte širokou škálu zkušeností 
našich                                 více než 
40ti zaměstnanců. Ti za sebou 
mají řadu úspěšně vedených projektů 
v nejrůznějších odvětvích. Na každou 
službu nebo fázi projektu budete 
mít exkluzivně vyčleněného 
konzultanta, který bude podrobně znát 
celkový kontext vašeho projektu. 

Za dobu své existence                        
máme 98% úspěšnost                    
při schvalování dotací. Budeme toto číslo 
i nadále zvyšovat i s vámi?

Díky naší minimální chybovosti 
a spolehlivosti máme nejvyšší 
pojistné krytí na trhu.             Pro účely 
administrace projektů  jsme pojištěni              
až do výše 100 mil. Kč.
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Jsme členy: 

Radíme v rámci odborných skupin 
 
Naši specialisté se podílejí na znění dotačních výzev v rámci monitorovacího 
výboru OPPIK, jsme aktivními členy Asociace malých a středních 
podniků a živnostníku ČR a Komory daňových poradců.  Naše 
kvality v rámci optimalizace energetických výdajů potvrzuje členství v Asociaci 
energetických managerů. Jsme také aktivním členem Asociace pro 
veřejné zakázky, která se mj. podílí na zajištění nejlepší praxe při přípravě 
a realizaci zadávacích řízení a v této oblasti aktivně spolupracuje s autoritami 
v oblasti veřejných zakázek, jako je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a 

Služby

Potravinářství a farmacie

IT

Výzkum a vývoj

Výroba

Máme stovky spokojených klientů v různých odvětvích např.:  

Automotive


