
Vyhledat

NAŠE ÚSPĚŠNOST ŽÁDOSTÍ
O DOTACE
OD ROKU 1996 JE VÍCE NEŽ 98%!
Společnost Asistenční centrum, a.s. za dobu své existence pracovala téměř 2000 projektů, které přinesly našim
klientům více než 20 mld. dotací.

MÁM ZÁJEM O DOTACI

DOTAČNÍ PROGRAMY
Asistenční centrum, a.s. za dobu své existence zpracovala téměř 1 500 úspěšných projektových žádostí,
které přinesly klientům dotační prostředky v hodnotě přesahující 11 mld. Kč

FIREMNÍ

VEŘEJNÁ SPRÁVA

KLIENTELA

A NNO

Komplexní služby v oblasti
dotačního poradenství pro
podnikatelské subjekty.

Dotační poradenství pro obce, města, mikroregiony a nestátní neziskové
organizace

ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ

VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE,

INSTITUCE

VYSOKÉ ŠKOLY

Dotace na činnosti spojené s rozvojem všech oblastí vzdělávání, sociální
integrace a veřejných činností

Komplexní služby v oblasti
dotačních podpor výzkumu
a vývoje



O SPOLEČNOSTI
Naše společnost patří k nejvýznamnějším poradenským firmám v České
republice. Již od roku 1996 se úspěšně specializujeme na problematiku
strategického a ekonomického poradenství při získávání dotací, grantů a finanční
pomoci pro rozvoj firem, krajů, obcí, škol a neziskové sféry.
V rámci své činnosti se zaměřujeme na získávání dotací pro naše klienty. S
ohledem na individuální potřeby zajišťujeme kompletní servis od vyhledání
vhodného dotačního titulu, přes zpracování žádosti o dotaci až po odbornou
pomoc v průběhu realizace projektu tak, aby čerpání dotace proběhlo bez
problémů a bylo v souladu s požadavky poskytovatele finanční podpory.

Více informací
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LET NA TRHU

SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

AKTUÁLNĚ
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VYŘÍZENÝCH ŽÁDOSTÍ

%

ÚSPĚŠNOST

NAŠI KLIENTI

- MODERNIZAČNÍ FOND PRO PODNIKATELE V PRAZE SPUŠTĚN
Současná ekonomická situace znamená pro mnoho podnikatelů zvýšený zájem
o další zdroje financování. Z tohoto důvodu je o aktuální dotační výzvy enormní
zájem, kdy v podstatě ve všech hlavních dotačních programech dochází k
Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit pro vývoj a výrobu

výraznému převisu žádostí o dota….

zátěžových kompozitových profilů
+ VYSOKÝ ZÁJEM O DOTAČNÍ PROGRAMY
Klient: Compo Tech PLUS , spol. s.r.o.
+ MODERNIZAČNÍ FOND PRO PODNIKATELE V PRAZE SPUŠTĚN

Rozpočet: 33 140 000 Kč

SPOLUPRACUJEME

Rozpočet:
Dotace:

Dotace: 11 587 000 Kč

+ WEBINÁŘ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY S EXPERTY Z MPO A AC

Klient:

Zobrazit vše

Mám zájem o dotaci

FORMULÁŘ

Přejděte k našemu jednoduchému formuláři a vyplňte informace o Vašem záměru











NAVIGACE

KDE NÁS NAJDETE

O společnosti

 Sportovní 3302, 434 01 MOST

Novinky
Reference
Kontakt

Naše společnost patří k nejvýznamnějším poradenským
firmám v České republice.

 E-mail: info@asistencnicentrum.cz
 Infolinka: +420 476 105 840

 
Upravit


odemkněte
si dotace



