
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI



Naše společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je přední poradenská společnost v oblasti dotací a státních 
podpor.  Provozujeme největší informační portál o dotacích www.dotacni.info. Pro ministerstva 
hodnotíme projekty, zajišťujeme podklady pro státní databázi dotací, ale především pomáháme 
podnikům ze zpracovatelského sektoru získat dotace a návratné zdroje pro jejich rozvoj. 

Zkušený konzultantský tým společnosti CYRRUS ADVISORY
je součástí etablované fi nanční skupiny CYRRUS.

Poskytujeme komplexní služby týkající se obchodování s cennými papíry, správy portfolia, 
servisu spojeného s vedením fi remních fi nancí. Pomáháme fi rmám se získáním dalšího kapitálu 
pro podnikání a v neposlední řadě se zabýváme obchodními a výrobními aktivitami spadajícími
do zemědělsko-potravinářského komplexu.

Naše pobočky najdete v Brně, Praze a Písku. Sejít se můžeme také v kanceláři CYRRUS 
ve Zlíně a Ostravě.

S námi maximalizujete své šance na získání dotace.



INFORMAČNÍ
KANÁLY

Díky sofi stikovaným technologiím a automatizaci 
dokážeme sledovat celé spektrum zdrojů.

 Konzultanti z CYRRUS ADVISORY mají stále aktuální informace 
o dotacích. Píší užitečné články plné praktických rad, reportáže 

a analýzy, které poskytují veřejně k dispozici.

Provozujeme největší portál 
o dotacích. Každý den ho 
navštíví kolem 1 000 lidí.

www.dotacni.info

Monitorujeme stovky zdrojů 
a denně aktualizujeme naši 
komplexní databázi výzev. 
Díky aplikaci Dot  ační Manager 
získáte přehled o všech 
dotačních příležitostech v ČR.

vip.vyhledavac-dotaci.cz

Naši konzultanti publikují 
odborné, ale zároveň srozumi-
telné články na serveru 
Dotační noviny.

www.dotacni-noviny.cz

DOTAČNÍ NOVINY PRO FIRMY A PODNIKY
DOTAČNÍ NOVINY PRO OBCE A MĚSTA

Vydáváme Dotační noviny, kde poskytujeme nejdůležitější informace o dotacích starostům 
i podnikatelům z celé ČR.

Sledujte nás na sociálních sítích

Dotace z EU – Dotacni.info
@DotacniKanal – jediný kanál, kde dotace nekončí

 


http://www.facebook.com/DotaceEvropskaUnie
http://twitter.com/DotacniKanal
http://vip.vyhledavac-dotaci.cz


NAŠE
SLUŽBY

Máme pod kontrolou všechny dotační 
příležitosti v České republice. 

Provedeme vás celým procesem od zpracování žádosti 
po vyúčtování a hlídání udržitelnosti projektu.

V našem klientském portfoliu naleznete 
úspěšně dokončené projekty za miliardy korun. 
Zajistit dotace pomáháme jak malým a středním 
podnikům a obcím, tak největším českým
i mezinárodním společnostem. Více o našich 
prémiových službách a referencích se dočtete 
na dalších stránkách.

Na realizaci projektů využíváme dceřinou 
společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., která 
zajišťuje administraci výběrového řízení, 
monitoring a vyúčtování projektu na klíč.
Společně s CYRRUS ADVISORY disponují obě 
fi rmy nadstandardním pojištěním odpovědnosti.

Zpracování žádostí o dotace Realizace projektů

Organizace výběrových řízení

Monitoring dotačních příležitostí Zajištění spolufi nancování



PROCES
ZÍSKÁNÍ DOTACE

Samotná příprava žádosti je primárně prací konzultanta, 
ale vyžaduje také určitou součinnost ze strany klienta.

Naší maximální snahou je nezatěžovat klienta žádostmi
o informace, které si můžeme sami ověřit a získat.

KONZULTACE
ZÁMĚRŮ

Společně s naším konzultantem identifi kujete své 
záměry, které chcete fi nancovat prostřednictvím 
dotačních fondů. Konzultant váš záměr zhodnotí 
a řekne, jestli je průchozí a podpořitelný. 

Věděli jste, že dotace není nárokovatelná zpětně 
na již zrealizované záměry? Z dotace vám budou 
proplaceny pouze náklady, které vznikly po datu 
podání žádosti o dotaci.

PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI
O DOTACI

Žádost o dotaci připravujeme ve specializovaném 
elektronickém systému. K žádosti je nutno přiložit 
povinné přílohy, které se liší podle typu projektu.

Obecně platí, že zajišťujeme veškeré přílohy 
bezprostředně související s žádostí o dotaci.
Podklady odborného charakteru (projektovou 
dokumentaci, odborné posudky apod.) zajišťuje 
klient. V případě zájmu klienta jsme schopni 
předat kontakty na osvědčené zpracovatele. 
Povinná vyjádření dotčených úřadů zajišťujeme
ve spolupráci s klientem.

OPTIMALIZACE
PROJEKTU

Od počátku se snažíme spolu s klientem nastavit 
projekt tak, aby měl co největší šanci na úspěšné 
schválení. Nikdy ho netlačíme do nereálných 
závazků, které by mu mohly v budoucnu přinést 
potíže, jenom kvůli lepšímu bodovému ohodno-
cení žádosti o dotaci. V rámci optimalizace žádosti
o dotaci nastíníme zákazníkovi různé varianty 
spolu s naším doporučením. Je pak již na jeho 
zvážení, které variantě dá přednost.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
O DOTACI

Podání žádosti o dotaci probíhá podle
termínů stanovených výzvou. Žádost o dotaci je 
ověřena elektronickým podpisem klienta nebo 
podpisem zástupce CYRRUS ADVISORY, a.s.,
na základě plné moci.

Vyhodnocení schválených žádostí o dotaci 
je obvykle zveřejněno v časovém horizontu
3–5 měsíců od jejího podání.



ADMINISTRACE
PŘIDĚLENÉ DOTACE

MONITORING
PROJEKTU

V rámci realizační fáze projektu (od schválení 
žádosti o dotaci po ukončení dodávky technolo-
gie či stavby) je nutno v pravidelných intervalech 
odesílat řídicímu orgánu tzv. monitorovací zprávy. 
Ty mají za cíl informovat o stavu připravenosti
projektu, samotné realizaci a čerpání dotace.

Po ukončení realizace projektu jsou po dobu 
udržitelnosti (3–5 let) podávány tzv. roční mon-
itorovací zprávy. I tato dlouhodobá povinnost
je samozřejmě součástí našich služeb. 

PROPLÁCENÍ 
PROJEKTU

Nejčastější formou proplacení dotace je „fi nan-
cování ex post“. Znamená to, že projekt uhradí 
žadatel a na základě proplacených faktur je mu 
zpětně zaslána dotace.

Financování může být průběžné či jednorázové. 
Záleží na typu programu a nastavení smlouvy 
o dílo s vítězným dodavatelem. Platí, že vždy 
se snažíme o nastavení optimálního cash fl ow
a zároveň o nejnižší administrativní náročnost
pro vaši společnost. 

UKONČENÍ 
PROJEKTU

Ukončení projektu následuje po úspěšně 
dokončené realizaci a proplacení projektu. Jeho 
náročnost je odvislá od typu programu a obvykle 
spočívá v závěrečném vyhodnocení projektu.
K tomuto je v některých případech nutno nechat 
zpracovat vyjádření zpracovatelů odborných 
posudků, které byly doloženy k žádosti.

Celkovou administraci včetně fi nančního 
vypořádání zajišťujeme v rámci našich služeb.

KONTROLA 
PROJEKTU 

V případě čerpání dotace z fondů EU může 
poskytovatel dotace vyžadovat tzv. kontrolu na 
místě. Samozřejmostí je naše přítomnost při této
kontrole a plná podpora klienta. Jak ze strany
konzultanta, který na projektu pracuje, tak ze strany 
našeho právníka, který administroval příslušnou
veřejnou zakázku.

Pokud s námi spolupracujete od počátku do 
konce dotačního cyklu, neriskujete případné 
pokuty a korekce dotace, které mohou z této
kontroly vyplynout.

Stáli jsme při klientovi i v těžkých chvílích. 

Naši konzultanti pomáhali připravit všechny potřebné podklady 
při kontrole Evropskou komisí. Kontrolorům odprezentovali 
všechny přínosy projektu, a díky nim byla dotace obhájena.



ORGANIZACE
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Klientům poskytujeme komplexní služby
administrace výběrového řízení. 

Zrealizujeme výběr dodavatele s postupem podle zákona 
o veřejných zakázkách a pravidel konkrétních operačních 

programů. Zajistíme dodržení veškerých podmínek, 
které určuje zákon i daný operační program.

Výběr dodavatele je jednou z nejdůležitějších fází 
projektu. Probíhá buď v režimu zákona o veřejných 
zakázkách, nebo podle Pravidel pro výběr doda-
vatele konkrétního operačního programu.

Při projektech fi nancovaných z veřejných zdrojů 
(dotací) musí výběr dodavatele proběhnout podle 
přísných pravidel.

V praxi to znamená, že poskytovatele dotace 
budou zajímat všechny smlouvy, objednávky
a faktury, které se vztahují na stavby, dodávky
či služby, jež patří mezi tzv. uznatelné náklady
projektu. Kromě těchto dokumentů ale musíte
také doložit, jakým způsobem byli vybráni
dodavatelé, se kterými jste tyto smlouvy,
případně objednávky, uzavřeli.

Postaráme se o hladký průběh vašeho výběrového 
řízení. Naše rady jsou podloženy nejen znalostí 
problematiky, ale také lety zkušeností. Máme 
jasno v metodikách a jsme precizní v hlídání
termínů. Jsme připraveni pomoci vám s uzavřením 
smlouvy s vítězným dodavatelem, hlídáním potřeb-
ných lhůt, komunikací s uchazeči i organizací
hodnotící komise.

Nemusíte se obávat konzultovat s námi jakékoli 
další věci, které souvisí s problematikou 
výběrového řízení a přidělením dotace.

 ~ Zpracujeme zadávací dokumentaci, stěžejní 
dokument, který obsahuje veškeré podmínky 
pro dodavatele. 

 ~ Doporučíme vhodné kvalifi kační předpoklady 
(Požadavky, které musí uchazeč o zakázku 
splnit, aby se mohl stát dodavatelem
předmětu zakázky). 

 ~ Navrhneme hodnotící kritéria, podle nichž 
bude vybrán nejvhodnější dodavatel.

 ~ Zveřejníme zakázku podle předepsaných 
podmínek. V Obchodním věstníku, na profi lu 
zadavatele, ve Věstníku veřejných zakázek
a na dalších místech.

 ~ Poradíme vám s metodou správného 
posuzování a hodnocení nabídek.

 ~ Zajistíme zpracování všech zpráv, protokolů
i dalších dokumentů z výběrového řízení.

 ~ Pohlídáme správnost veškerých dodatků
ke smlouvě. 

 ~ Zorganizujeme kompletní výběrové řízení
s požadavky žádosti o dotaci a metodikami
pro úspěšnou realizaci.



PRINCIPY
SPOLUPRÁCE

Vždy dopředu posoudíme šance
na získání dotace. 

Neděláme projekty, u kterých jsme přesvědčeni,
že mají malou šanci na schválení. Klienta upozorníme na 
reálné nastavení závazných ukazatelů, abychom zamezili 

problémům při realizaci a udržitelnosti projektu.

Každým rokem dynamicky rosteme a systematicky vzděláváme náš tým.
Díky tomu jsme se stali předním poskytovatelem dotačního poradenství v ČR

se stabilním a sehraným týmem, který maximalizuje šance
na získání a proplacení dotace.

Vašim projektům se věnují pouze zkušení 
odborníci, přičemž žádný z nich nepracuje v naší 
společnosti kratší dobu než 1 rok. Výjimkou mohou 
být pouze senior konzultanti, kteří k nám přichází 
od poskytovatelů dotace nebo mají s granty rovněž 
dlouholeté zkušenosti.

Na jednotlivých částech vašeho projektu se podílí 
odborníci na danou problematiku, od fi nančního, 
přes projektového manažera, až po právníky 

specializující se na realizaci veřejných zakázek.
V naší společnosti fungují specializované týmy
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
a OP Životní prostředí. Na administraci výběrových 
řízení a realizaci projektů poté využíváme naši 
dceřinou společnost EU LEGAL ADVISORY. 
Obě společnosti se mohou pochlubit stovkami 
úspěšných projektů a referencemi od největších 
tuzemských i mezinárodních podniků

JSME MOTIVOVÁNI ÚSPĚŠNÝM ZÍSKÁNÍM DOTACE

Za naše prémiové služby klienti hradí férovou 
odměnu, která se skládá z nízkého fi xního 
poplatku a následné provize z přiznané dotace.
Fixní poplatek zahrnuje přibližně měsíc příprav 
a práce na vaší projektové žádosti, pomoc 
se zajištěním veškerých příloh, komunikaci
s poskytovatelem dotace, optimální nastavení 
projektu a hodnotících kritérií, samozřejmostí
je formální správnost projektu. Fixní poplatek je
hrazen po úspěšném podání žádosti
o dotaci. Platba z části pokryje náklady, 
které naše společnost s přípravou projektu 
měla. Zároveň zajišťuje, že klienti včas 

dodávají potřebné informace a podklady,
aby byl projekt zpracován v co nejvyšší kvalitě
a potřebných termínech.

Naše podnikání je však založeno na zisku tvořeném 
odměnami z úspěšně schválených a zrealizo-
vaných projektů. Provize ohodnocuje naše unikátní
know-how, kontakty a léta praxe, díky nimž 
získáte realizaci projektu na klíč a bez starostí.
Naši klienti oceňují úspěšnost realizovaných 
projektů a také následné profesionální after 
care služby zahrnující celý dotační proces,
až po ukončení udržitelnosti projektu.



ÚSPĚŠNÉ
PROJEKTY

Máme za sebou stovky úspěšných projektů
v celkovém objemu miliard korun.

ENERGEIA, o.p.s.
Výše dotace

Projekt

Operační program

254 000 000 Kč

MVE Štětí

Podnikání a inovace, Životní prostředí 

Společnost CYRRUS ADVISORY nám pomohla 
získat důležité dotace na stavbu malé vodní 
elektrárny. Unikátní projekt díky využití vodní 
energie zhodnocuje dary, které naše společnost 
získala pro realizaci a dlouhodobou udržitelnost 
obecně prospěšných činností. S poskytovanými 
službami jsme moc spokojení. Při kontrole 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR před 

samotným proplacením akce nám bylo sděleno, 
že takto kvalitně připravený a vedený projekt 
kontroloři za svou praxi ještě neviděli. Celý nelehký 
proces realizace projektu trval více než 5 let, na 
CYRRUS ADVISORY jsme se v každý moment 
mohli plně spolehnout. 

Marek Černocký,
ředitel



ALMEVA EAST EUROPE, s.r.o.
Výše dotace

Projekt

Operační program

28 300 000 Kč

Rekonstrukce výrobního areálu

Podnikání a inovace

S naším pomocníkem jsme se setkali až v momentě, 
kdy jsme měli úspěšně schválenou dotaci. Původní 
zpracovatel bohužel neposkytoval after care
servis a tak jsme rádi, že nám kolegové pomohli
s dotačním managementem, který je na celém 

procesu získání dotace to nejtěžší. Další žádosti už 
si necháváme dělat plně na klíč.

Pavel Mareček,
ředitel

ÚSPĚŠNÉ
PROJEKTY

Po vyplnění žádosti se s vámi neloučíme.

Čeká vás ještě hodně administrativy: 
zpracování výběrového řízení, vyplňování monitorovacích 

zpráv, příprava veškerých dokumentů nutných k proplacení 
dotace – i s tímto vám rádi pomůžeme.



OBEC RÁJEČKO
Výše dotace

Projekt

Operační program

15 000 000 Kč (celkem)

komplexní dotace pro obec

Integrovaný operační program, Životní prostředí, Regionální operační program

CYRRUS ADVISORY a její dceřiná společnost jsou 
naším dlouholetým partnerem při zpracování 
dotačních projektů. Společně jsme již získali dotaci 
na pořízení územního plánu, obnovu zeleně na 
hřbitově, nákup úklidového vozu a také přístavbu 

školky a školy. Jsme rádi, že v oblasti dotací máme 
silného a stabilního partnera.

Kateřina Sehnalová,
místostarostka 

ÚSPĚŠNÉ
PROJEKTY

Výhody dlouhodobé spolupráce.

Našim klientům pomáháme již několik let a jsme jim 
oporou v celém dotačním procesu. Důkazem toho jsou 

spokojení příjemci dotace, kteří s námi spolupracují
i na dalších projektech. 



Spolupracovali jsme s klienty z celé ČR

PRÁDELNA KYSELÝ, a.s.

HUKVALDSKÝ PIVOVAR – VÍT LANČA

Výše dotace

Projekt

Operační program

Výše dotace

Projekt

Operační program

23 000 000 Kč

Pořízení nových pracích technologií

Životní prostředí

1 000 000 Kč

Rozvoj Hukvaldského minipivovaru

Program rozvoje venkova

Musím říci, že v první fázi nás překvapilo, že na náš 
projekt je vůbec možné získat dotaci. Po zjištění, 
že ano, už šlo vše ráz na ráz. Odborníci z CYRRUS 
ADVISORY pro nás zajistili v úzké spolupráci 
množství všech potřebných analýz, posudků
a vyjádření, zpracovali žádost o dotaci, následně 

výběrové řízení a provedli celým nelehkým 
dotačním procesem, který trval déle než 3 roky. 
Zažili jsme dokonce kontrolu z Evropské komise, 
ale vše proběhlo bez nejmenších problémů.

Andrej Garaj,
vedoucí ekonomického úseku 

Možnosti fi nancování podnikatelského záměru 
pomocí dotací jsem se původně bránil. Sám jsem 
se v této oblasti neorientoval a nebyl jsem si jistý 
úspěchem svého podnikatelského záměru. Poté 
jsem ale narazil na společnost CYRRUS ADVISORY. 
Po prvotní skepsi jsem se rozhodl společnosti 
důvěřovat. Zkušení konzultanti mi celý dotační 

cyklus vysvětlili a samotný projekt nastavili tak, 
aby byla šance na získání dotace co nejvyšší. Dnes 
tohoto rozhodnutí nelituji. Dotaci jsem úspěšně 
získal a moji štamgasti se můžou těšit na excelentní 
pivo připravené v nové varně a ležáckém sklepě. 

Vít Lanča,
OSVČ 



KONTAKTY
A POBOČKY

Pomůžeme realizovat vaše záměry

 800 443 300
dotazy@cyrrusadvisory.cz

GARANT SEKCE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

GARANT SEKCE 
VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

GARANT SEKCE
PODNIKÁNÍ A INOVACE

GARANT SEKCE 
VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Mgr. Jana Valová 

jana.valova@cyrrusadvisory.cz 
+420 210 028 451

Mgr. et Mgr. Stanislava Tůmová 
stanislava.tumova@cyrrusadvisory.cz 
+420 538 705 774

Ing. Michal Dufek 

michal.dufek@cyrrusadvisory.cz 
+420 538 705 730

Mgr. Luboš Novosad
lubos.novosad@vyberove-rizeni.info 
+420 380 425 303

Brno

Veveří 111 (PLATINIUM)
616 00 Brno – Žabovřesky

Praha

Šeříková 618/4
150 00 Praha – Malá Strana,

Písek

Pražská 483 (TCP)
397 01 Písek


