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Společnost Asistenční centrum, a.s.

Společnost Asistenční centrum, a.s. patří k nejvýznamnějším poradenským firmám 

v  České republice. Již od roku 1996 se úspěšně specializuje 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 zaměřuje na získávání dotací pro své klienty. S ohledem na 

individuální potřeby zajišťuje 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. 

Vedle dotačního poradenství poskytuje také odborné firemní poradenství v  oblasti 

ekonomiky, marketingu a zpracování studií strategického rozvoje a akčních plánů. Mezi 

aktivity společnosti patří také pořádání odborných seminářů, vzdělávacích programů 

a školení. Služby jsou zajišťovány kvalifikovanými odborníky s praktickými zkušenostmi 

z mnoha oborů a garantují individuální přístup ke každému klientovi. 



h i s t o r i e  |  k v a l i t a  |  z k u š e n o s t i  |  r e f e r e n c e

Kompletní služby v oblasti dotačního poradenství

BEZPLATNÝ ASISTENČNÍ SERVIS

��Analýza podnikatelského záměru • zjištění dotačních možností pro vaše projek-

tové záměry a jejich detailních podmínek • odborné doporučení či nedoporučení 

k podání žádosti o dotaci • průběžný monitoring dotačních programů.

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ A ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

�� Odborné zpracování kompletní žádosti včetně nezbytných příloh (podnikatelský 

záměr, studie proveditelnosti, Cost-Benefit analýza, finanční výkazy, soulady pro-

jektu s rozvojovými strategiemi a další dle podmínek dotačního programu).

PORADENSKÝ SERVIS V PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU A ČERPÁNÍ DOTACE

�� Odborná pomoc při komunikaci s poskytovateli dotace • zpracování výběrových 

řízení (asistence při zadavatelské činnosti, zpracování návrhů směrnice veřejného 

zadavatele) • související odborné ekonomické, finanční, účetní a daňové poraden-

ství pro naplnění podmínek dotačního programu • metodická podpora realizace 

vašeho projektu ve shodě s podmínkami získané dotace • tvorba průběžných mo-

nitorovacích a závěrečných zpráv, žádostí o proplacení dotace.

PORADENSTVÍ VE FÁZI UDRŽITELNOSTI PROJEKTŮ

��Příprava zprávy o udržitelnosti • poradenství pro zajištění naplňování závazků de-

finovaných ve smlouvě o poskytnutí dotace.

FINANČNÍ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ, BENCHMARKING A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

��Zajištění investičního a provozního financování z bankovních i nebankovních zdro-

jů včetně zpracování potřebné dokumentace • zjištění pozic na trhu s  využitím 

vlastní unikátní benchmarkingové databáze obsahující aktualizované informace 

několika tisíc subjektů v  rámci celé ČR, následná identifikace slabin a předností 

v porovnání se srovnatelnými konkurenty a navržení opatření vedoucích k posílení 

postavení a dosažení postupné převahy na trhu • zpracování finančních a ekono-

mických analýz • školení, vzdělávání apod.
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Proč je výhodné spolupracovat při získání dotace právě

se společností Asistenční centrum, a.s.?

� Známe velmi dobře problematiku hodnocení dotačních žádostí a díky našim zku-

šenostem, znalostem a kvalitě námi zpracovávaných projektů, výrazně zvyšujeme 

šance na získání dotace.

� Víme, proč jsou některé žádosti úspěšné a  jiné ne, a  jak úspěšnost zvýšit. Naše 

zkušenosti dokládá průměrná 80% úspěšnost projektových žádostí o dotace zpra-

covaných naší společností.

� Jsme jednou z nejvýznamnějších firem v oblasti dotačního poradenství v ČR.

� Na trhu působíme již od roku 1996 a jsou za námi vidět konkrétní výsledky. Za dobu své 

existence jsme zpracovali téměř 1 500 úspěšných projektových žádostí, které přinesly na-

šim klientům dotační prostředky v hodnotě přesahující 11 mld. Kč.

� Provizní odměna za zpracování žádostí je převážně závislá až na úspěšném získání dotace.

� Disponujeme širokou sítí regionálních kanceláří, jejichž pracovníci zajišťují naše 

služby v rámci celé České republiky.

� Náš tým je složený z více než 40 odborných specialistů s bohatými praktickými zku-

šenostmi z oblasti podpor a z 50 externích spolupracovníků; jde o jeden z největších 

týmů specialistů v České republice zaměřených na oblast veřejných podpor.
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Podpora investic do zavedení nebo rozšíření výroby
Název projektu:  Rozšíření výrobních kapacit společnosti INTEDOOR spol. s r.o.

Klient:  INTEDOOR spol. s r.o.

Program:  Investiční pobídky

Stručný popis projektu:

Obsahem projektu je rozšíření závodu na výrobu koupelnového nábytku v Ralsku a jeho vybavení 

moderními technologiemi a vybavení výrobního závodu společnosti ve Cvikově novými moderní-

mi výrobními technologiemi. Cílem projektu je specializovat výrobní závod ve Cvikově na oblast 

výroby nábytku „na míru“, závod Ralsko pak specializovat na výrobu pro velké exportní odběra-

tele. V rámci projektu dojde k pokrytí potřeb společnosti na rozšíření prostorového i technologic-

kého zázemí a vytvoření dostatečných výrobních kapacit k uspokojení poptávky po koupelnovém 

nábytku. Projekt umožní společnosti nadále zlepšovat konkurenční pozici na trhu, rozšířit portfo-

lio výrobků a zákazníků, zvýšit kvalitu produkce a vytvořit podmínky pro další rozšiřování činnosti. 

V rámci realizace projektu bude vytvořeno cca 73 nových pracovních míst.

Rozpočet: 62 690 000 Kč

Zajištěná dotace: 31 350 000 Kč

Podpora investic do zavedení nebo rozšíření výroby

Název projektu:  Výstavba závodu na výrobu viskózových vláken VISCONT

v Lovosicích

Klient: Glanzstoff  – Bohemia s.r.o.

Oblast podpory: Investiční pobídky pro sektor zpracovatelského průmyslu

Stručný popis projektu:

Obsahem projektu byla rekonstrukce stávajících a  vybudování nových výrobních prostor 

a pořízení špičkových technologií na výrobu a zpracování vysocepevnostního vlákna Viscont. 

V  rámci realizace projektu mělo být vytvořeno 82 nových pracovních míst. Provozovatelem 

nového výrobního závodu měla být společnost Glanzstoff  High Tech Fibres Company s.r.o., 

založená nositelem za účelem realizace projektu.

Rozpočet: 459 000 000 Kč 

Zajištěná dotace:  183 600 000 Kč
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Podpora pořízení nových strojů a zařízení 

Název projektu:   Pořízení nové špičkové technologie na výrobu tlakových zařízení

Klient:  Ondřejovická strojírna, a.s.

Program:  OPPI – Rozvoj, II. výzva

Stručný popis projektu: 

Společnost Ondřejovická strojírna, spol. s r. o. je výrobcem tlakových zařízení. Předmětem pro-

jektu je modernizace stávajícího zastaralého technologického vybavení pořízením nové špič-

kové technologie na výrobu tlakových zařízení - výměníků, kolon a nádob pro petrochemický 

průmysl a  rafi nérie. Nová technologie umožní reagovat na specifi cké požadavky zákazníků 

a růst poptávky, dojde ke zvýšení efektivnosti a kapacity výroby, a tím i konkurenceschopnosti 

společnosti na trhu.

Rozpočet: 12 692 000 Kč

Zajištěná dotace:   6 345 000 Kč

Podpora pořízení nových strojů a zařízení 

Název projektu:    Projekt vibrolitého lití betonových prvků pro plotové zdi 

a zahradní architekturu

Klient:  KB – BLOK systém, s.r.o.

Program:  OPPI – Rozvoj, I. výzva

Stručný popis projektu:

Pořízení nové moderní výrobní linky pro výrobu betonových prvků určených pro segment za-

hradní architektury, včetně dalšího vybavení kompresorovny, výrobních podložek a kompletní 

řady výrobních forem. Tato progresivní výrobní technologie umožní fi rmě vybudovat moderní 

fl exibilní provoz s  vysokou variabilitou výrobního cyklu, který zajistí pružnou reakci výroby 

společnosti na aktuální požadavky trhu s betonovými prvky.

Rozpočet: 45 030 000 Kč 

Zajištěná dotace:  20 000 000 Kč
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Podpora nákupu nových strojů a zařízení

Název projektu:  Nákup linky pro povrchovou úpravu dílů pokovováním

Klient:  SEVEN-K, s.r.o.

Program:  OPPI – Rozvoj, III. výzva – prodloužení

Stručný popis projektu:

Firma SEVEN - K  s.r.o. se od svého vzniku zabývá galvanickým pokovováním komponentů 

převážně pro automobilový průmysl. Předmětem projektu byl nákup závěsové linky pro po-

kovování zinkem a slitinou zinek-nikl. Realizace projektu umožnila vznik 5 nových pracovních 

míst, která jsou spojená s obsluhou a dalším plánovaným rozšiřováním používané technologie. 

Nové zařízení pořízené v  rámci projektu vytvořilo ve fi rmě dostatečné podmínky pro uspo-

kojení rostoucí poptávky odběratelů v kratších časových lhůtách a ve vyšší kvalitě konečných 

produktů.

Rozpočet: 22 000 000 Kč

Zajištěná dotace:  8 800 000 Kč

Podpora nákupu nových strojů a zařízení

Název projektu:  Nákup nového technického vybavení

Klient:  SITTECH HYDRAULIKA, s.r.o.

Oblast podpory:  OPPI – Rozvoj, III. výzva – prodloužení

Stručný popis projektu:

Firma SITTECH HYDRAULIKA, s.r.o. poskytuje komplexní služby v oboru těsnění hydraulických 

a pneumatických systémů, rotačního pohybu a statických aplikací. V rámci realizace projektu 

bylo pořízeno 3-osé obráběcí CNC centrum s podavačem tyčových materiálů, soustruh, frézka 

a rámová strojní pila. Pořízením této nové technologie společnost zásadním způsobem zvýší 

svou konkurenceschopnost, dojde ke zkrácení výrobních časů a zvýšení výrobní kapacity fi rmy.

Rozpočet: 8 750 000 Kč

Zajištěná dotace:  3 500 000 Kč
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Podpora vybudování výrobních prostor

Název projektu:    Rekonstrukce výrobního areálu (areál bývalé Tiby) pro výrobní účely 

společnosti AGRO CS

Klient:  AGRO CS a.s.

Program:  OPPI – Nemovitosti, I. výzva

Stručný popis projektu:

Firma AGRO CS a.s. se zabývá především výrobou substrátů, hnojiv, travních směsí, kompos-

tu, rašeliny, atd. Společnost zakoupila prostory bývalé textilní továrny TIBA v České Skalici za 

účelem přestěhování své výrobní činnosti do jednoho areálu. Předmětem projektu byla rekon-

strukce a modernizace všech využitelných objektů komplexu, částečná demolice nevyhovují-

cích objektů jako je vrátnice apod., rekonstrukce vnitroareálových komunikací a zpevněných 

ploch pro skladování hotových výrobků společnosti.

Rozpočet: 91 326 000 Kč

Zajištěná dotace:  36 530 000 Kč

Podpora vybudování výrobních prostor

Název projektu:   Příprava podnikatelské zóny pro výstavbu výrobní haly v Jirkově

Klient:  C&C PLAST s.r.o.

Program:   OPPI - Nemovitosti, I. výzva

Stručný popis projektu: 

Společnost C&C PLAST s.r.o. se specializuje na výrobu plastových výrobků. Předmětem projek-

tu bylo přemístění výrobních aktivit společnosti do vlastních prostor vybudovaných na zelené 

louce. Společnost zakoupila pozemky v průmyslové zóně Jirkov o velikosti plochy 21 298 m2 

a v rámci jejich přípravy pro výstavbu výrobně-administrativního areálu vypracovala záměr 

včetně projektové dokumentace, který byl rozdělen na aktivitu přípravy podnikatelské zóny 

a aktivitu výstavby objektů. 

Rozpočet: 18 221 000 Kč

Zajištěná dotace:   6 389 000 Kč
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Podpora vybudování výrobních prostor

Název projektu:  Rekonstrukce výrobního areálu v Příbrami

Klient:  ZRUP Příbram a.s.

Program:  OPPI – Nemovitosti, II. výzva – prodloužení

Stručný popis projektu:

Tradiční český výrobce obytných buněk  s  dlouholetými zkušenostmi s  dodávkou montova-

ných modulárních staveb. Předmětem projektu byla stavba nové výrobní haly v místě stávající 

zděné haly, která byla v naprosto nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Stavba je umís-

těna ve vlastním areálu fi rmy v prostoru průmyslové zóny. Realizací projektu došlo k rozšíření 

zázemí pro navýšení výrobních kapacit s cílem udržení konkurenceschopnosti fi rmy.

Rozpočet: 9 643 000 Kč

Zajištěná dotace:  3 857 000 Kč

Podpora vybudování výrobních prostor

Název projektu:  Změna užívání stavby – lisovna plastů

Klient:  Plastoma výrobní družstvo

Program:  OPPI – Nemovitosti, II. výzva – prodloužení

Stručný popis projektu:

Plastoma výrobní družstvo poskytuje dodávky plastových dílů pro všechny oblasti průmyslu. 

Projekt vychází plně z potřeb fi rmy v podobě nutné rekonstrukce objektů v Dřevěnicích s cílem 

zefektivnit celý výrobní proces včetně souvisejících činností. Realizace předkládaného projek-

tu umožní rozšíření výrobních prostor fi rmy. Navrhovaný projekt svým technickým provedení 

beze zbytku splňuje požadavky na další chod fi rmy – moderní konstrukce, dostatečně tepelně 

izolační obvodové a střešní konstrukce, patřičné osvětlení a větrání apod.

Rozpočet: 4 598 000 Kč

Zajištěná dotace:  2 298 000 Kč
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Podpora inovací výrobků a procesů

Název projektu:    Zavedení sériové výroby zařízení NanospiderTM pro průmyslovou výrobu 

nanovláken

Klient:  ELMARCO s.r.o.

Program:  OPPI – Inovace, I. výzva

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu bylo zavedení sériové výroby nově vyvinutého zařízení NanospiderTM. 

Jedná se o unikátní technologii, která jako jediná na světě dokáže zajistit efektivní produk-

ci nanovláken a  nanovlákenných materiálů v  průmyslovém měřítku. Nové materiály budou 

znamenat revoluci v řadě klíčových odvětví, jejich uplatnění je velmi široké a z hlediska trhu 

existuje budoucí velmi silně rostoucí poptávka. V rámci projektu byl podpořen především ná-

kup strojů a zařízení.

Rozpočet: 97 504 000 Kč 

Zajištěná dotace:  33 346 000 Kč

Podpora inovací výrobků a procesů

Název projektu:   Zavedení inovace procesu výroby bublinkové fólie

Klient:  TART s.r.o.

Program:  OPPI – Inovace, II. výzva 

Stručný popis projektu:

Projekt byl zaměřen na implementaci inovace produktu a souvisejícího výrobního procesu do 

průmyslové praxe. Jednalo se o inovaci produktu v podobě vícevrstvé bublinkové fólie s výraz-

ně novými užitnými vlastnostmi, která bude moci být vyráběna pro využití jako obalový mate-

riál či jako izolační fólie do stavebnictví, vč. možnosti použití biodegradovatelného materiálu. 

V rámci projektu bylo podpořeno pořízení nových strojů a zařízení.

Rozpočet: 44 674 000 Kč

Zajištěná dotace:  17 869 000 Kč
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Podpora inovací výrobků a procesů

Název projektu:   Zavedení technologie sleeves do zušlechťovacích procesů

Klient:  LIGUM spol. s r.o.  

Program:  OPPI - Inovace, IV. výzva, II. prodloužení

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu bylo zavedení výroby nových tiskových forem (sleeves) pro zušlechťovací 

technologie. Díky této zásadní inovaci došlo k náhradě kovových nebo hliníkových válců, které 

se v současnosti používají jako „zušlechťovací technologie“ při lakování, moření, kašírování, 

laminování a dalších povrchových úpravách. Pro zahájení výroby výše popsaného nového typu 

sleeves bylo nutné pořídit novou vytlačovací výrobní linku, která se skládá z Extruderu a Cover-

maticu. Pořízeny byly také dvě NC brusky a soustruh. 

Rozpočet: 27 000 000 Kč

Zajištěná dotace: 10 800 000 Kč

Podpora inovací výrobků a procesů

Název projektu:   Inovativní výfukové a sací trubky k motorům pro autobusy

Klient:  TVARMETAL s.r.o. 

Program:  OPPI - Inovace, IV. výzva, II. prodloužení

Stručný popis projektu:

Cílem projektu bylo zavedení inovace produktu a  procesu v  podobě výroby inovativní řady 

výfukových a sacích trubek k motorům pro autobusy Iveco EURO 6. V rámci realizace předklá-

daného projektu byly pořízeny špičkové moderní stroje a zařízení, které kromě zajištění výro-

by inovovaných produktů o požadovaných vlastnostech zajistily také výrazně produktivnější 

a  kvalitnější výrobu nových výfukových a  sacích trubek. Nová výrobní technologie zajistila 

inovaci výrobního procesu a současně i bezproblémovou a energeticky úspornější výrobu ino-

vovaných výrobků.

Rozpočet: 25 000 000 Kč

Zajištěná dotace: 12 500 000 kč
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Podpora vybudování infrastruktury pro výzkum a vývoj

Název projektu:    Rozšíření výzkumně-vývojových kapacit společnosti 

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

Klient:  KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

Program:  OPPI – Potenciál, II. výzva

Stručný popis projektu:

V rámci projektu byla získána podpora na posílení kapacity laboratoří společnosti ve dvou je-

jích závodech. Projekt společnosti umožnil posílit výzkumně-vývojové aktivity a aplikaci jejich 

výsledků do praxe a posílit tak konkurenceschopnost společnosti na českém i světových trzích. 

Způsobilé výdaje projektu tvořily především investice do pořízení stroje a zařízení pro labora-

toře a drobné stavební úpravy.

Rozpočet: 13 334 000 Kč 

Zajištěná dotace:  14 836 000 Kč

Podpora vybudování infrastruktury pro výzkum a vývoj

Název projektu:    Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit pro vývoj a výrobu zátěžo-

vých kompozitových profi lů

Klient:  Compo Tech PLUS, spol. s r.o.

Program:  OPPI – Potenciál, II. výzva

Stručný popis projektu: 

Společnost Compo Tech PLUS, spol. s r.o. se dlouhodobě zabývá vývojem technologického pro-

cesu kladení materiálu při výrobě kompozitových prvků. Veškeré její produkty a technologické 

postupy jsou výsledkem vlastního výzkumu a vývoje a četných kooperací s vysokoškolskými či 

výzkumnými institucemi. Cílem bylo vybudování moderního výzkumného a vývojového cent-

ra společnosti v nové nemovitosti, vysoce moderní kapacity pro výzkum a vývoj, která nahradí 

stávající zázemí společnosti.

Rozpočet: 33 140 000 Kč

Zajištěná dotace:  11 587 000 Kč
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Podpora vybudování infrastruktury pro výzkum a vývoj

Název projektu:   Posílení vývojové a inovační kapacity společnosti ROTANA a.s.

Klient:  ROTANA a.s.

Program:  OPPI - Potenciál, III. výzva – prodloužení

Stručný popis projektu:

Firma ROTANA a.s. se zabývá výrobou rotačních nástrojů ze slinutých karbidů, speciálních vr-

táků a fréz a jejích ostření. Cílem projektu bylo vybudování špičkově vybaveného vývojového 

a inovačního pracoviště se zaměřením na vývoj a testování nových typů či geometrií obrábě-

cích rotačních nástrojů, a to na základě zkoušek a analýz testů jednotlivých geometrií nástrojů, 

použitých materiálů a optimalizací řezných podmínek. V rámci projektu došlo k pořízení CNC 

brusky pro broušení do kulata, CNC pětiosé ostřičky nástrojů, HW a SW, CNC obráběcího centra, 

NC omílacího zařízení, 3D kamerového zařízení a optického kamerového mikroskopu.

Rozpočet: 23 020 000 Kč

Zajištěná dotace: 11 510 000 Kč

Podpora vybudování infrastruktury pro výzkum a vývoj

Název projektu:   Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Klient:  Technická univerzita v Liberci

Program:  OP VaVpI – Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra

Stručný popis projektu:

Účelem projektu bylo rozšíření stávající výzkumné a  vývojové infrastruktury a  její vybavení 

špičkovými výzkumnými zařízeními tak, aby byl při TUL zajištěn dlouhodobě udržitelný růst 

v  oblastech poskytování kvalitních služeb a  výsledků výzkumu a  vývoje na základě potřeb 

a  poptávky aplikační sféry, produkce vysoce kvalifi kovaných lidských zdrojů a  prohlubování 

a růstu spolupráce s aplikační sférou nejen v oblasti využívání výsledků a služeb VaV, ale také 

v oblasti celoživotního vzdělávání zaměstnanců aplikační sféry. 

Rozpočet: 901 972 904 Kč

Zajištěná dotace:  800 009 500 Kč
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Podpora vybudování infrastruktury pro výzkum a vývoj

Název projektu:    Laboratoř pro vývoj a výzkum biologicky odbouratelných olejů a plastic-

kých maziv

Klient:  BIONA JERSÍN s.r.o.

Program:  OPPI - Potenciál, III. výzva – prodloužení

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu bylo vybudování samostatné vývojové a  inovační kapacity společnosti 

BIONA JERSÍN, s.r.o. realizací technického zhodnocení prostor v rámci výrobního areálu fi rmy 

v  Jersíně. Tento prostor slouží jako samostatná vývojová laboratoř pro výzkum a vývoj bio-

logicky odbouratelných olejů a  plastických maziv. Jsou zde soustředěny veškeré technické 

i personální kapacity pro realizaci vývojových testovacích a zkušebních prací. V rámci projektu 

byly dále pořízeny stroje a zařízení, HW a SW vybavení pro zajištění široké škály potřebných 

a  vysoce odborných vývojových prací. V  rámci rozpočtu byly uplatněny mzdové náklady na 

nově přijaté vývojové pracovníky a také náklady na služby poradců a expertů. 

Rozpočet: 12 600 000 Kč

Zajištěná dotace:  5 341 000 Kč

Podpora vybudování infrastruktury pro výzkum a vývoj

Název projektu:   Vývojové centrum regulační techniky

Klient:  ADDAT s.r.o. 

Program:  OPPI - Potenciál, III. výzva – prodloužení

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu bylo vybudování vlastního vývojového centra, které slouží jako prostory 

pro realizaci výzkumně – vývojových aktivit společnosti. Díky novým vývojovým kapacitám 

mohou být řešeny významné projekty společnosti s vysokou mírou inovace a přidané hodno-

ty. Hlavním záměrem bylo vyvinout novou aplikaci regulační techniky. Z tohoto důvodu bude 

nutné vyvinout vlastní hardwarovou základní procesorovou jednotku s výkonným procesorem 

a velkou pamětí, vlastní aplikační SW a nový design jednotek regulační techniky. Realizace 

projektu umožnila vybavit VaV pracoviště například technologiemi pro výrobu desek plošných 

spojů, které jsou nutné pro vývoj vlastní základní procesorové jednotky. 

Rozpočet: 15 900 000 Kč

Zajištěná dotace:  9 540 000 Kč
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Podpora vybudování infrastruktury pro výzkum a vývoj

Název projektu:   Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů (TOPTEC)

Klient:  Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Program:  OP VaVpI – Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra

Stručný popis projektu:

Projekt TOPTEC byl zaměřen na vytvoření regionálního VaV centra pro výzkum a vývoj přes-

né a  speciální optiky, optoelektronických systémů a  optických měřících metod. Projekt byl 

zaměřen nejen na vybudování laboratoří a  pořízení špičkového přístrojového vybavení, ale 

také na vytvoření výzkumného týmu, který je zaměřen na devět VaV oborů, které jsou náplní 

výzkumného programu „Speciální optika a optoelektronické systémy“. Díky realizaci projektu 

bylo vytvořeno VaV centrum, které bude dosahovat vysoké konkurenceschopnosti na mezi-

národní úrovni. 

Rozpočet: 214 491 419 Kč

Zajištěná dotace:  175 877 613 Kč

Podpora vybudování infrastruktury pro výzkum a vývoj

Název projektu:   Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)

Klient:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická

Program:  OP VaVpI – Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra

Stručný popis projektu:

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) představuje projekt vybudování nového 

vysokoškolského ústavu v  rámci Západočeské univerzity v  Plzni, který zásadním způsobem 

rozšíří unikátní výzkumnou a vývojovou infrastrukturu univerzity i celého plzeňského  regionu. 

Záměrem předkládaného projektu bylo vybudování moderního multioborového vědecko-vý-

zkumného pracoviště, které bude v oblastech svého výzkumného programu předním evrop-

ským institutem disponujícím unikátní vědecko-výzkumnou infrastrukturou a vysoce erudo-

vanými vědecko-výzkumnými týmy. Výzkumné práce v rámci RICE budou s ohledem na velmi 

úzké vazby zkoumaných vědeckých problémů koncentrovány pouze do jednoho výzkumného 

programu nesoucího název „Inteligentní průmyslové systémy“.

Rozpočet: 717 035 309 Kč

Zajištěná dotace:  625 000 000 Kč
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Podpora výzkumu a vývoje

Název projektu:    Vývoj výrobní linky na obalové sklo s možností jednoduché přestavby na 

tří až čtyř kapkovou výrobu

Klient:  Sklostroj Turnov CZ, s.r.o.

Program:   Resortní program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TIP“ 

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je vývoj výrobní linky na obalové sklo pro tříkapkovou a čtyřkapkovou výrobu. Zařízení 

teplého konce výrobní linky na obalové sklo se skládá z dávkovače skloviny, řadového tvarovacího stroje 

a dopravních cest. Tento projekt navazuje na výsledky výzkumu stroje s roztečí ve formách 2 x 5“, kdy 

standardním výrobkem je pivní láhev o objemu 0,33 l. Vyvinutý produkt zahrnuje přestavitelnost tohoto 

stroje na dvoukapkový výrobní způsob (DKZ) s roztečí ve formách 6 a ¼“, pro výrobu větších lahví o obje-

mu až 0,7 l. Předmětem VaV předkládaného projektu je možnost modifi kace stroje na čtyřkapkový stroj 

(ČKZ) s roztečí ve formách 3 x 95 mm a dávkovač skloviny DSP 6-1. Bude se jednat o bezkonkurenční 

zařízení se zvýšenou bezpečností a komfortem obsluhy. Unikátní řešení tvarovacího stroje umožní je-

dnoduchou přestavbu stroje z TKZ na ČKZ. Stejná možnost bude i u dávkovače skloviny, který umožní 

vícehmotnostní dávkování a vyšší přesnost a opakovatelnost dávkování skloviny.

Rozpočet: 34 755 000 Kč

Zajištěná dotace:  11 239 000 Kč

Podpora výzkumu a vývoje

Název projektu:  SCR systém s přímým vstřikováním močoviny bez přídavného vzduchu

Klient:  Autometal, spol. s r.o.

Program:   Resortní program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TIP“ 

Stručný popis projektu:

Cílem projektu bylo vyvinout technologický systém SCR (Selective Catalytic Reduction) soustavy 

s přímým vstřikováním močoviny bez přídavného vzduchu, který bude schopen splnit emisní li-

mity Euro 5 / Euro 6 pro Evropu a Tier 4 pro USA. Nový SCR systém tak doplní stávající výfukový 

systém pro dieselové motory, který obsahuje oxidační katalyzátor a aktivní uzavřený fi ltr pevných 

částic s elektrickým systémem regenerace a vznikne tak nový unikátní výfukový systém. Nový 

výfukový systém bude zajišťovat komplexní fi ltrování všech 4 emisních složek výfukových plynů 

pro dieselové motory (Nox, CO, HC, PM), tzv. komplexní 4-cestný „one block“ systém. Spolupří-

jemcem dotace je společnost TESLA BLATNÁ, a.s. a Západočeská univerzita v Plzni.

Rozpočet: 36 163 000 Kč

Zajištěná dotace:  21 442 000 Kč
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Podpora výzkumu a vývoje

Název projektu:  FLAME OBSERVER

Klient:  TRYSTOM, spol. s r.o.

Program:  ALFA

Stručný popis projektu:

Hlavním cílem projektu je výzkum a  vývoj prototypu vizualizačního senzoru – Flame Ob-

server – optického boroskopu nové generace, vyhodnocovacího softwaru a jeho dalšího pří-

slušenství na úrovni současných světových trendů pro pozorování a měření teploty plamene 

v reálném čase v metalurgických a cementářských pecích, spalovnách a teplárnách a příprava 

realizace jeho výroby. Spolupříjemci dotace jsou společnost INDEL spol. s r.o. a Univerzita Pa-

lackého v Olomouci. 

Rozpočet: 11 870 000 Kč

Zajištěná dotace:   7 168 000 Kč

Podpora výzkumu a vývoje

Název projektu: Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT)

Klient Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická

Program: Centra kompetence

Stručný popis projektu:

Centrum pokročilých jaderných technologií defi nuje systém dlouhodobé spolupráce ve vý-

zkumu, vývoji a  inovacích výzkumných organizací a  významných průmyslových podniků. 

Spolupříjemci dotace jsou VUT v  Brně, ČVUT v  Praze, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., 

ŠKODA JS a.s., ZAT a.s., Centrum výzkumu Řež s.r.o. a ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. Důvodem 

vzniku CANUT bylo vybudování strategického partnerství členů konsorcia v oblasti jaderných 

technologií, ve kterých patří zúčastněné organizace k mezinárodně uznávaným výzkumným 

institucím a průmyslovým podnikům s dlouhou historickou tradicí. Tyto technologie patří ke 

klíčovým a prestižním tématům výzkumu v celém světě. Projekt provází rozsáhlá strategická 

výzkumná agenda, která je zaměřena na oblast jaderných technologií.

Rozpočet: 345 600 000 Kč

Zajištěná dotace:  240 952 000 Kč



Podpora komercializace výsledků výzkumu a vývoje

Název projektu:  Nové technologie a speciální komponenty strojů

Klient:  Technická univerzita v Liberci

Program:  OP VaVpI – Prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace VaV

Stručný popis projektu:

Projekt je orientován do oblasti Konkurenceschopného strojírenství. Zabývá se komercializací vý-

sledků výzkumu a vývoje u nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem, 

které jsou v současné době na TU v Liberci k dispozici. Činnost je zaměřena zejména na stroje a za-

řízení zpracovatelského průmyslu, s akcentem na problematiku vysoce výkonných komponent 

strojů s vysokou mírou integrace mechatronických prvků a sofi stikovaných struktur inteligentních 

systémů a servisních aplikací robotů. Projekt je provázen mnoha aktivitami souvisejícími s bu-

dováním kapacit pro efektivní transfer technologií a vytváření mechanismů pro využití příjmů 

z komerční činnosti pro další rozvoj pre seed aktivit na TU v Liberci.

Rozpočet: 51 111 145 Kč

Zajištěná dotace:  33 681 215 Kč

Podpora komercializace výsledků výzkumu a vývoje

Název projektu:  Aplikace nanomateriálů a progresivních technologií

Klient:  Technická univerzita v Liberci

Program:  OP VaVpI – Prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace VaV

Stručný popis projektu:

Projekt je orientován do oblasti Materiálového výzkumu s cílem podpořit možnosti urychleného 

komerčního zavádění nových progresivních materiálů a technologií. Komercializace je zaměřena 

na konkrétní inovativní materiály, u nichž je zřejmý aplikační potenciál, doložený prvotním zá-

jmem zpracovatelského sektoru nebo prvotním průzkumem trhu, a jejichž duševní vlastnictví je 

plně soustředěno na TUL. Projekt je jedním z významných inicializačních podnětů pro nastarto-

vání aplikovaného výzkumu a také pro získávání a motivaci vysoce kvalifi kovaných pracovníků při 

utváření výzkumných týmů nově vybudovaného Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie 

a inovace (CxI).

Rozpočet: 44 007 126 Kč

Zajištěná dotace:  40 793 126 Kč
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Podpora výzkumu a vývoje
Název projektu:   Nové materiály pro technologie napařování a naprašování odrazné 

vrstvy svítidel

Klient:  VÚK Panenské Břežany a.s.

Program:  ALFA

Stručný popis projektu:

Hlavním cílem projektu je sestavení funkčního prototypu nové výrobní technologie a návrh 

technologických postupů, které se budou moci využít pro výrobu terčů s rovnoměrně jemnou 

strukturou v celém objemu při použití čistého hliníku v rozsahu čistoty od 99,5 do 99,999 %. 

Tato nová progresivní technologie a  navržený výrobní postup budou mít značné uplatnění 

v  širokém spektru osvětlovacího průmyslu od osvětlení pro průmyslové provozy a  haly, pro 

reprezentativní, společenské a kulturní prostory, domácnosti a administrativní budovy, veřej-

né prostory, komunikace, sportoviště až po použití v refl ektorech v automobilovém průmyslu. 

Spolupříjemcem dotace je Inovační technologické centrum – VÚK, a.s. 

Rozpočet: 9 624 000 Kč

Zajištěná dotace:  6 418 000 Kč

Podpora výzkumu a vývoje
Název projektu:   Vývoj ostrovního solárního systému s koncentrátorem ve formě speciální 

optické čočky, s využitím optických vláken pro přenos energie a úložiš-

těm energie pro celoroční provoz

Klient:  ALUMISTR, s.r.o.

Program:  ALFA

Stručný popis projektu:

Řešitelem projektu je společnost ALUMISTR DEVELOPMENT, s.r.o., jako nástupnická organizace 

společnosti ALUMISTR, s.r.o. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj funkčního prototypu solár-

ního systému se zásobníkem pro ukládání přebytků energie z letních měsíců pro zimní období, 

s využitím speciální optické čočky pro koncentraci slunečního záření a optických kabelů pro 

přenos získané energie do tepelného zásobníku. Systém bude generovat elektrickou energii 

i teplo (ohřev TUV a vytápění) pomocí výrobního zařízení kombinujícího parní motor, generá-

tor a kondenzátor pro kompletní energetickou potřebu domácností. Spolupříjemcem dotace 

je Vysoké učení technické v Brně. 

Rozpočet: 22 783 000 Kč

Zajištěná dotace:  13 906 000 Kč
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Podpora vybudování vzdělávací VaV infrastruktury

Název projektu:   Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie (VVV 

komplex)

Klient:  Technická univerzita v Liberci

Program:    OP VaVpI – Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých 

školách spojenou s výzkumem

Stručný popis projektu:

Cílem projektu bylo vytvoření potřebné infrastruktury pro evropsky orientovanou a výzkumně 

zaměřenou univerzitu. Výstupem projektu je výstavba budovy G, jako výukového objektu s do-

plňkovými funkcemi s celkovou kapacitou cca 2000 osob. Budova bude sloužit všem fakultám 

TUL, které zde budou realizovat své potřeby na výukové, laboratorní a kancelářské prostory. 

Výsledkem realizace projektu VVV komplex je jak řešení kapacitních potřeb pro výuku, tak 

inovace studijních programů. Projekt VVV komplexu bude svým zaměřením také pomáhat 

vychovávat odborníky pro Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, které 

bylo v rámci OP VaVpI již vybudováno.

Rozpočet: 488 763 012 Kč

Zajištěná dotace:  422 969 181 Kč

Podpora vybudování vzdělávací VaV infrastruktury

Název projektu:   Rekonstrukce objektu VUT v Brně „Technická 8“ v areálu Pod Palackého vrchem

Klient:    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 

technologií

Program:    OP VaVpI – Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku 

na vysokých školách spojenou s výzkumem

Stručný popis projektu:

Cílem projektu byla rekonstrukce a  modernizace objektu Technická 8, který nevyhovoval 

podmínkám moderní špičkové výuky technických oborů. Součástí rekonstrukce byly také la-

boratorní prostory sloužící pro výuku. Rozpočet FEKT je v současné době neúměrně zatěžován 

náklady na provoz dané budovy. Projekt významně přispěl k  plnění strategického cíle VUT 

v Brně, kterým je vytvoření takového prostředí, které bude synergicky zajišťovat všechny 3 role 

moderní evropské univerzity (vzdělávání, výzkumně-vývojovou činnost a spolupráci s aplikač-

ní sférou), v obdobném rozsahu jako univerzity v ostatních vyspělých zemích.

 Rozpočet: 87 126 638 Kč

Zajištěná dotace:  86 222 961 Kč
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Popdora investic do úspor energií

Název projektu:   Projekt energetických úspor v areálech společnosti

Klient:  KERAMOST, a.s.

Oblast podpory:  OPPI – Eko-energie, I. výzva

Stručný popis projektu:

Společnost KERAMOST, a.s. je předním evropským výrobcem nerostných surovin. Do sorti-

mentu patří bentonit, metakaolin, znělec, vysoušedlo pro obalovou techniku a rovněž kvalitní 

minerální hrudkující steliva pro kočky. Projekt byl zaměřen na zlepšení tepelně technických 

vlastností budov, na rekonstrukci a snížení ztrát v rozvodech tepla a na modernizaci zaříze-

ní na výrobu tepelné energie. Realizací projektu dosáhne společnost KERAMOST, a.s. snížení 

tepelných ztrát zlepšením tepelně-technických vlastností budov, zateplením vybraných obvo-

dových konstrukcí, střech, výměnou oken a dveří. Snížení spotřeby energií docílí rekonstrukcí 

a modernizací systému vytápění včetně instalace tepelných čerpadel.

Rozpočet: 13 875 000 Kč

Zajištěná dotace:   5 549 000 Kč

Podpora investic do úspor energií

Název projektu:   Energetické úspory v areálu v Příbrami

Klient:  ZAT a.s.

Oblast podpory:  OPPI – Eko-energie, I. výzva

Stručný popis projektu:

ZAT a.s. je dodavatelem komplexních řešení v oblasti průmyslové automatizace pro energeti-

ku, těžbu nerostů, dopravu a zdravotnictví. Cílem projektu byla modernizace zařízení na vý-

robu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti, zavádění a modernizace 

systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny 

a  tepla a  zlepšení tepelně technických vlastností budov. V  rámci celkové revitalizace areálu 

bylo realizováno zateplení objektů, výměna oken, rekonstrukce topení, rekonstrukce výmění-

kové stanice a využití obnovitelného zdroje energie pro ohřev TV a TUV.

Rozpočet: 33 152 000 Kč

Zajištěná dotace:  11 142 000 Kč
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Popdora investic do úspor energií
Název projektu:   Úspory energií v rámci rekonstrukce výměníkových stanic a kotelny 

Olomoucká a Mařádkova

Klient:  OPATHERM a.s. 

Program:  OPPI – Eko-energie, III. výzva

Stručný popis projektu:

OPATHERM a.s. vyrábí a dodává teplo a teplou užitkovou vodu na území města Opavy a v Dol-

ním Benešově. Cílem projektu bylo přebudování parních rozvodů na teplovodní, zrušení 

centrálních předávacích (výměníkových) stanic a vybudování domovních předávacích stanic. 

Realizací uvedených opatření bylo dosaženo úspory energie 15 149 GJ/rok. V rámci realizace 

předkládaného projektu dále došlo k rekonstrukci uhelné kotelny v ulici Mařádkova na plyno-

vou, při níž došlo k demontáži stávajících uhelných kotlů vč. uhelného hospodářství a k insta-

laci nových 3 plynových kotlů 3× 280 kW včetně měření a regulace. Nové kotle mají minimální 

účinnost 85 %, jejich roční využití bude vyšší a tak se sníží ztráty minimálně o 30 %. Dle zhoto-

veného energetického auditu toto opatření generuje úsporu energie cca 5 082 GJ/rok.

Rozpočet: 46 000 000 Kč

Zajištěná dotace: 18 400 000 Kč

Popdora investic do úspor energií
Název projektu:  Rekonstrukce výrobní haly společnosti Milan Houžva – TERMOPLAST

Klient:  Milan Houžva - TERMOPLAST

Program:  OPPI – Eko-energie, III. výzva - prodloužení

Stručný popis projektu:

Firma Milan Houžva – TERMOPLAST se zabývá výrobou plastových dílů technologií vstřikováním. 

V rámci realizace projektu došlo na základě doporučení energetického auditora ke komplexnímu 

zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí administrativně-výrobního ob-

jektu, objektu výroby a údržby a skladu prostřednictvím zateplení obvodového pláště. Současně 

proběhla rekonstrukce trafostanice a výměna stávajících lokálních topidel s vysokou spotřebou za 

komplexní rozvod vytápění odpadním teplem, výměna rozvodů tepla a radiátorů za teplovzduš-

né jednotky ve všech čtyřech předmětných objektech. Na základě energetického auditu generují 

všechna výše zmíněná opatření společně s energetickým managementem roční úsporu energií 

ve výši 534 GJ/r, což představuje roční úsporu nákladů na energii 280 tis. Kč, při výši investičních 

nákladů 4 500 tis. Kč, z čehož stavební náklady činí 3 810 tis. Kč. 

Rozpočet: 4 500 000 Kč

Zajištěná dotace: 2 250 000 Kč
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Podpora investic do ochrany životního prostředí

Název projektu:  Kompostárna Struhařov

Klient:  Obec Struhařov

Program:  OPŽP, Prioritní osa 4

Stručný popis projektu: 

Předmětem projektu byla výstavba místa pro zpracování bioodpadu vznikajícího na území 

obce Struhařov a dalších obcí v širším spádovém území (Jevany, Louňovice, Mnichovice, Muka-

řov, Ondřejov, Svojetice, Tehov, Všestary, Vyžlovka, Zvánovice, Babice, Klokočná, Stříbrná Skali-

ce, Světice a Tehovec). V rámci projekt došlo k výstavbě kompostárny pro klasickou technologii 

překopávky na zpevněné kompostovací ploše. Vstupním materiálem je bioodpad vznikající 

na území obcí v důsledku údržby obecní zeleně a  také bioodpad vznikající přímo u občanů 

zapojených obcí. Výsledný kompost je opět používán na rekultivaci obecní zeleně, případné 

přebytky jsou poskytnuty k bezplatnému odběru občanům. Celková kapacita kompostárny je 

max. 2 800 t materiálu, což je dostačující kapacita pro potřeby zapojených obcí.

Rozpočet: 14 351 665 Kč

Zajištěná dotace:   9 192 473 Kč

Podpora investic do ochrany životního prostředí

Název projektu:   Snížení produkovaných emisí tuhých znečišťujících látek vznikajících 

ve výrobě společnosti FERRCOMP, a. s.

Klient:  FERRCOMP, a. s. 

Program:  OPŽP, Prioritní osa 2 

Stručný popis projektu:

Akciová společnost FERRCOMP, a.s. byla založena v roce 2000 jako výrobce svařovaných oce-

lových konstrukcí se specializací na výrobu dílců jeřábových věží pro stavební průmysl, radlic 

a lopat pro stavební stroje. Předmětem projektu byla náhrada stávajícího tryskacího zařízení 

novým zařízením modernější konstrukce s dvoustupňovou fi ltrací na skládaném polyestero-

vém fi ltru a s vyšší účinností. Projekt byl připraven za účelem dosažení vyšší výrobní kapacity 

a snížení negativních vlivů výrobního zařízení na ovzduší. Instalací nového tryskacího zařízení 

došlo ke snížení množství emisí tuhých znečišťujících látek, které vznikají při otryskávání.

Rozpočet: 5 670 000 Kč

Zajištěná dotace:  4 824 800 Kč
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Podpora investic do ochrany životního prostředí
Název projektu:  Stanice pro handicapovaná zvířata

Klient:  Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace

Program:  OPŽP, Prioritní osa 6

Stručný popis projektu:

Předmětem podpory byla výstavba stanice pro handicapované živočichy v k.ú. Chomutov I. 

V rámci realizace akce byl vybudován objekt zázemí pro obsluhu stanice, objekt ordinace, ven-

kovní voliéry, přístřešek pro automobil a další objekty související se zajištěním provozu areálu. 

V souvislosti se zajištěním péče o handicapované živočichy byl pořízen hmotný majetek. Cílem 

projektu bylo vybudování stanice pro handicapovaná zvířata, která je v souladu se zákonnými 

požadavky. Podkrušnohorský zoopark je provozovatelem stanice pro handicapovaná zvířata již 

od roku 1981, ale současné zákonné normy však neumožňují, aby se takové zařízení nacházelo 

v zoologické zahradě. K účelu vybudování nové stanice byl vybrán stávající objekt rodinného 

domu, který splňuje všechny zákonné požadavky a je po všech stránkách vhodný pro takové 

zařízení. Stanice zajišťuje péči pro tři spádové oblasti – Chomutov, Kadaň a Podbořany. 

Rozpočet: 11 600 728 Kč

Zajištěná dotace: 10 165 022 Kč

Podpora investic do ochrany životního prostředí
Název projektu:  Sběrový dvůr na p.p.č. 3080/1, Kryry

Klient:  Město Kryry

Program:  OPŽP, Prioritní osa 4

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu byla výstavba Sběrného dvora ve městě Kryry v  Ústeckém kraji. Do 

projektu jsou zapojeny také obce Očihov a  Petrohrad, kterým jsou služby sběrného dvora 

poskytnuty bezplatně. Součástí výstavby byla úprava a zpevnění ploch pomocí recyklované-

ho materiálu na pozemku č. 3080/1. Plocha, která byla v rámci projektu vybudována, slouží 

k přístupu k jednotlivým kontejnerům a k možnosti ukládat některé složky odpadu (bioodpad) 

na hromady po obvodu zpevněných ploch. Vybavení a  rozsah služeb sběrného dvora odpa-

dů odpovídá charakteristikám pro danou velikost sídel. Sběrný dvůr je vybaven nezbytnými 

sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů, které jsou produkovány v rámci domácností, 

včetně odpadů nebezpečných. V rámci projektu tak byly zakoupeny velkoobjemové kontejnery 

a kontejnery o objemu 1100 litrů na jednotlivé složky separovaného odpadu.

Rozpočet: 4 086 416 Kč

Zajištěná dotace: 2 903 712 Kč
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Podpora vývoje softwarových řešení nebo tvorby 

center strategických služeb

Název projektu:   Vývoj komplexního informačního systému pro správu a administraci 

bytového fondu 

Klient:  INTEGRI, s.r.o. 

Program:  OPPI - ICT a strategické služby, III. výzva – prodloužení

Stručný popis projektu: 

Společnost INTEGRI, s.r.o. nabízí komplexní informační systém pro správu bytového fondu, 

vhodný pro bytová družstva, větší správní fi rmy i pro správu SVJ. Cílem projektu byla tvorba nové 

verze komplexního informačního systému pro správu a administraci bytového fondu. Výsledný 

informační systém obsahoval softwarovou podporu všech nejdůležitějších činností, které správce 

bytového fondu provádí, s důrazem na propojení se statistikou státních orgánů a elektronickým 

zpracováním údajů největších dodavatelů správních organizací tj. dodavatelů elektrické energie, 

tepla a vody. Realizace projektu zvýšila konkurenceschopnost společnosti INTEGRI, s.r.o. a umož-

nila vytvořit nabídku nových ICT řešení a tvorbu nových pracovních míst v ICT sektoru.

Rozpočet: 5 441 000 Kč

Zajištěná dotace:  3 154 000 Kč

Podpora vývoje softwarových řešení nebo tvorby 

center strategických služeb

Název projektu:   Elektronická kancelář (E-Offi  ce)

Klient:  AISoft spol. s r.o.

Oblast podpory:  OPPI – ICT a strategické služby, II. výzva

Stručný popis projektu: 

Cílem projektu byla aplikace nových softwarových řešení v  oblasti Elektronické kanceláře 

E-Offi  ce a  související vývoj informačních systémů a  technologií podporujících tyto služby. 

Předpokládá se použití nejnovějších IT technologií, zejména centrální SQL databáze, Elektro-

nický archiv dokumentů a internetové prostředí.

Rozpočet: 6 500 000 Kč

Zajištěná dotace:  3 850 000 Kč
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Podpora rozšíření nebo zavedení informačních 

a komunikačních technologií

Název projektu:    Komplexní řešení ICT potřeb společnosti pořízením ERP, WMS a MES 

systémů pro řízení výroby a skladu

Klient:  Dermacol a.s.

Oblast podpory:  OPPI – ICT v podnicích, I. výzva

Stručný popis projektu: 

Předmětem projektu bylo pořízení a zavedení systémů pro komplexní řízení výroby a skladů 

společnosti. Jednalo se o systémy Enterprise Resource Planning (ERP), Warehouse Manage-

ment System (WMS) a Manufacturing Execution System (MES). Důraz byl kladen především 

na sjednocení současných a  nově pořizovaných technologií SW i  HW a  zlepšení procesního 

modelu toku informací.

Rozpočet: 17 800 000 Kč

Zajištěná dotace:  8 900 000 Kč

Podpora vývoje softwarových řešení nebo tvorby 

center strategických služeb
Název projektu:  BackUp služba do private Cloudu sítě WMS-NET

Klient:  WMS s.r.o. 

Program:  OPPI - ICT a strategické služby, III. výzva – prodloužení

Stručný popis projektu:

WMS s.r.o. nabízí komplexních řešení v oblasti hlasových, datových a VoIP technologií, kontakt-

ních center a bezpečnosti dat. Předmětem projektu byl vývoj, testování a zprovoznění software, 

který umožnil poskytovat službu WMS-DRIVE stávajícím a novým zákazníkům společnosti uvnitř 

vlastní vysokorychlostní sítě a zároveň i přes Internetové připojení a mobilní telefon ve formě a-

plikace pro operační systém Android. Cílem projektu byl vývoj a posléze provozování služby WMS-

-DRIVE pro klienty vlastní sítě a uživatele připojené do Internetu. Pro společnost se tak jednalo 

o další službu, poskytovanou ve vlastní síti, která vedla k rozšíření portfolia zákazníků a zvýšení 

konkurenceschopnosti.

Rozpočet: 5 618 000 Kč

Zajištěná dotace: 2 521 000 Kč
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Podpora rozšíření nebo zavedení informačních 

a komunikačních technologií
Název projektu:  Inovace informační a komunikační technologie

Klient:  VOP GROUP, s.r.o.

Program:  OPPI - ICT v podnicích, III. výzva – prodloužení

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu bylo pořízení moderní informační a komunikační technologie a to v ná-

sledujících oblastech: modernizace infrastruktury počítačové a komunikační sítě společnosti, 

pořízení SW vybavení pro CNC obráběcí centra a CNC soustruhy v návaznosti na zabezpečení 

řízení výroby, pořízení CRM systému . Integrací informačních technologií došlo ke snížení ná-

kladů na jednotku produkce, zvýšení produktivity práce. Realizací projektu došlo ke zvýšení 

konkurenceschopnosti, efektivnosti činnosti podniku a navýšení obratu.

Rozpočet: 4 200 000 Kč

Zajištěná dotace: 2 100 000 Kč

Podpora rozšíření nebo zavedení informačních 

a komunikačních technologií

Název projektu:  Pořízení a implementace ERP a RSV systémů

Klient:  KASTEN spol. s r.o.

Program:  ICT v podnicích, III. výzva

Stručný popis projektu:

Firma KASTEN spol. s r.o. patří mezi přední soukromé fi rmy v oblasti stavebnictví se širokou škálou 

aktivit zahrnujících výrobu, obchod i služby. Cílem projektu bylo pořízení moderního informační-

ho (ERP) systému, který představoval robustní a bezpečné řešení, vysokou míru přizpůsobivosti 

a řešení individuálních požadavků na funkčnost a řízení fi remních procesů. Dále byl pořízen sys-

tém řízení výroby RSV. V rámci projektu byly pořízeny potřebné HW a SW prostředky.

Rozpočet: 6 800 000 Kč

Zajištěná dotace: 3 400 000 Kč
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Podpora vybudování infrastruktury pro vzdělávání
Název projektu:  Vybudování nového školicího střediska

Klient:  TDS ZAMPRA, spol. s r.o.

Program:  OPPI - Školicí střediska, II. výzva – prodloužení

Stručný popis projektu:

Společnost TDS ZAMPRA, spol. s r. o. podniká v oblasti strojírenské výroby se zaměřením na vývoj, 

konstrukci a produkci zařízení do hlubinných dolů. Předmětem projektu bylo vybudování nového 

školicího střediska pro školicí a vzdělávací aktivity zaměstnanců společnosti TDS ZAMPRA, spol. 

s  r. o. a  dalších partnerů. V  rámci projektu bude nejen vybudováno nové školicí středisko, ale 

bude také pořízeno vnitřního vybavení školicího střediska v podobě nábytku, moderních školicích 

a vzdělávacích pomůcek (interaktivní tabule, HW a SW, audiovizuální technika apod.) a vybavení 

zázemí pro zajištění běžného provozu školicího střediska.

Rozpočet: 7 019 792 Kč

Zajištěná dotace: 2 633 030 Kč

Podpora vybudování infrastruktury pro vzdělávání

Název projektu:   Vybudování školicího centra pro zaměstnance a obchodní

partnery společnosti BEST, a.s.

Klient:  BEST, a.s.

Oblast podpory:  OPPI – Školicí střediska, I. výzva

Stručný popis projektu: 

Best, a.s. vyrábí a  prodává betonové stavební prvky pro venkovní a  zahradní architektu-

ru.   Cílem projektu bylo soustředit školicí a  vzdělávací aktivity do jednoho centra a  získat 

významnou úsporu při realizaci školení vybudováním vlastních zařízení. Navržené školicí stře-

disko má 3 školící místnosti o celkové kapacitě 80-120 osob, je vybaveno odpovídající audiovi-

zuální technikou, informační technikou a dalšími školicími pomůckami a výukovými programy 

v souladu s plánovanými školícími aktivitami.

Rozpočet: 51 313 000 Kč

Zajištěná dotace:  11 415 000 Kč



h i s t o r i e  |  k v a l i t a  |  z k u š e n o s t i  |  r e f e r e n c e

Podpora vzdělávání

Název projektu:   Rozvoj systému vzdělávání zaměstnanců společnosti

PIVOVAR SVIJANY, a.s.

Klient:  PIVOVAR SVIJANY, a.s. 

Program:  OPLZZ 1.1 – II. výzva

Stručný popis projektu: 

Předmětem projektu byla implementace inovovaného systému vzdělávání, který zajistí kva-

litní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti. Vzdělávací moduly byly zaměřeny především na 

zlepšení komunikačních a  obchodních dovedností, asertivního jednání, zvládání konfl iktů, 

atp. Součástí projektu bylo vzdělávání ICT a cizího jazyka. Efektivně vzdělávaní pracovníci po-

mohou fi rmě dlouhodobě poskytovat kvalitnější služby.

Rozpočet: 2 595 500 Kč

Zajištěná dotace:  2 595 500 Kč 

Podpora vzdělávání

Název projektu:   Manažerská akademie pro výrobní management společnosti

Danone a.s.

Klient:  Danone a.s.

Program:  OPRLZ 4.1 – II. výzva 

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu byla realizace dlouhodobého rozvojového programu zaměřeného na vý-

robní management společnosti. Externí školení jsou zaměřená na rozvoj dovedností potřebných 

k  efektivní a  samostatné realizaci procesu změn ve výrobním závodě. Zvýšení celkové úrovně 

manažerských dovedností přispělo ke zdařilé transformaci závodu a  přineslo zvýšení vlastní 

konkurenceschopnosti účastníků nejen v rámci skupiny Danone, ale i na evropském trhu práce.

Rozpočet: 2 174 302 Kč 

Zajištěná dotace:  1 015 173 Kč
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Podpora marketingových aktivit
Název projektu:  Exhibitons 2012

Klient:  LASVIT s.r.o.

Program:  OPPI - Marketing, II. výzva - prodloužení

Stručný popis projektu: 

Lasvit s.r.o. je nadnárodní společnost sídlící v Česku, věnující se výrobě a instalaci designových svítidel, 

skleněných architektonických prvků a uměleckých předmětů zeskla, většinou v kusových, exkluzivních 

provedeních na zakázku. Cílem projektu byla prezentace výrobků společnosti LASVIT s.r.o. na nej-

prestižnějších oborových veletrzích LIGHT + BUILDING ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo, dále 

na veletrhu Hospitality Architecture and Design Expo (HA + D Expo) v Asii a mezinárodním veletrhu 

interiérového designu Interieur, Kortrijk v Belgii. Na těchto významných mezinárodních výstavách spo-

lečnost oslovila potenciální evropské a světové zákazníky, navázala kontakt se světoznámými designéry, 

architekty a developery. Cílem účasti na nejprestižnějších oborových veletrzích bylo zvýšení konkurence-

schopnosti společnosti na zahraničních trzích a navyšování obratu z přímého exportu.

Rozpočet: 9 682 721 Kč

Zajištěná dotace: 4 841 359 Kč

Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu

Název projektu:   Rozšíření areálu Hotelu Břízky pro zajištění komplexních služeb 

cestovního ruchu

Klient:  Břízky, s.r.o.

Program:  ROP NUTS II Severovýchod

Stručný popis projektu:

V rámci projektu byly vylepšeny ubytovací podmínky a podmínky sloužící k rekonvalescenci 

a relaxaci hotelových hostů. Došlo k přístavbě hotelu a navýšení lůžkové kapacity o 11 lůžek, 

byl vystavěn kongresový sál s moderním zařízením, které odpovídá nejnáročnějším požadav-

kům zákazníků společnosti. Rovněž byly řešeny problémy s technickým a servisním zázemím 

hotelu a s nevyhovujícím povrchem některých sportovišť. Realizací projektu významným způ-

sobem vzrostla kvalita poskytovaných hotelových služeb.

Rozpočet: 19 942 000 Kč 

Zajištěná dotace:  11 965 000 Kč
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Podpora rozvoje venkova

Název projektu:  Obnova návsi a dopravní infrastruktury

Klient:  Město Krásné Údolí

Program:  Program rozvoje venkova 

Stručný popis projektu:

Cílem projektu bylo zlepšit dopravní a technickou infrastrukturu ve městě – zlepšit její vzhled, 

revitalizovat náves a vytvořit tak příjemné místo k setkávání (rozšíření zeleně, parkové úpra-

vy, rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení, vybudování parkoviště, pořízení venkovního 

mobiliáře).

Rozpočet: 3 279 971 Kč

Zajištěná dotace:  2 515 967 Kč 

Podpora rozvoje venkova

Název projektu:  Výstavba nové provozovny

Klient:  Philinea spol. s r.o.

Program:  Program rozvoje venkova

Stručný popis projektu:

Firma PHILINEA vznikla v roce 1996 a zaměřuje se na velkoobchod a distribuci světelných zdro-

jů a svítidel v rámci České a Slovenské republiky. Dále se specializuje na dodávky všech světel-

ných zdrojů a svítidel, realizuje kompletní zakázky průmyslového, technického a interiérového 

osvětlení. Cílem projektu byla realizace provozovny fi rmy Philinea, s r. o. prostřednictvím nové 

výstavby na tzv. zelené louce. Cílem výstavby nové provozovny bylo rozšíření a následná efek-

tivní expanze fi rmy z důvodu nevyhovujících administrativních a skladových prostor.

Rozpočet: 20 585 910 Kč

Zajištěná dotace:   4 500 000 Kč
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Sídlo a centrála společnosti:

Asistenční centrum, a.s.

Sportovní 3302, 434 01 Most

tel.: +420 476 105 840

fax: +420 476 105 888
 

www.asistencnicentrum.cz, www.dotace-fondy.eu

info@asistencnicentrum.cz

IČO 63144883, DIČ CZ63144883

Zapsána v Obchodním rejstříku u Kraj. soudu v Ústí n. Labem oddíl B, vložka 714.

Dceřiné společnosti:

Společnost Asistenční centrum, a.s.
vám nabízí individuální přístup a  zajištění komplexních poradenských služeb 

v oblasti dotačního poradenství přímo ve vašem regionu, a to od konzultace vašich 

představ, přes vyhledání vhodného dotačního zdroje, kompletní zpracování žádosti 

a  potřebných příloh, až po následnou pomoc při administraci a  vyúčtovávání 

projektu po získání dotace. Proto neváhejte, využijte našich služeb a  rozšiřte řady 

stovek spokojených klientů naší společnosti. Ušetříte tak svůj čas a získáte zajímavé 

finanční prostředky na rozvoj svého podnikání.


