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GRANT Garant s.r.o. 
 

• GRANT Garant s.r.o. se specializuje na poradenství  
při formulaci, přípravě a administraci mezinárodních výzkumných a 
vývojových projektů financovaných z: 
 

– 7. Rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj, 
Horizontu 2020, COSME, Eurostars 

– Strukturálních fondů 

– Ostatních mezinárodních finančních mechanismů (Kreativní Evropa, 
Erasmus plus, veřejné zakázky EK, EHP a Norské fondy) 
 

• Společnost byla založena v roce 2004, má 8 stálých zaměstnanců, 
kteří spolupracují s celou řadou externích odborníků 

• Za dobu fungování jsme podpořili přípravu více než 70ti 
individuálních projektových žádostí našich klientů 



Portfolio činností 
 

• Dotační audit organizace a projektového záměru včetně analýzy příležitostí pro získání 
finančních prostředků  

 

• Aktivní podpora řešitelských týmů při koordinaci přípravy projektového záměru 
 

• Podpora při zpracování projektové žádosti (spolupráce na obsahové stránce klíčových 
textů, formální úpravy textu a korektura jazykového zpracování, administrativní 
koordinace, tematické konzultace v oblasti obsahové náplně, složení konsorcia, 
diseminační strategie) 

 

• Administrace a podpora koordinátora při řízení projektu (aktivní podpora při 
administraci a řízení schválených projektových návrhů, dotační management, 
optimalizace projektového řízení, efektivní zprostředkování informací)  

 

• Aktivní účast v projektech financových EK (USEandDIFFUSE, EECAlink, IncoNET CA) 

• Zajištění odborných školení (tzv. měkkých dovedností), sdílení osvědčených postupů 



Portfolio programů 
 

• 7. Rámcový program EU pro výzkum a technologický rozvoj, 
Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace, Horizont 2020 
 

• Strukturální fondy – OP VaVpI, OP Vpk, IOP, OP Praha 
Adaptabilita a OP Praha Konkurenceschopnost 
 

• Finanční mechanismus EHP a Norska 
 

• Program Public Health 

• Program Kreativní Evropa 
 

• Program LIFE, Eramus Plus 
 

• Programy Eureka/Eurostars 



Naši klienti 
 

• Univerzita Karlova v Praze 
• České vysoké učení technické 
• Vysoké učení technické v Brně 
• Fakultní nemocnice Hradec Králové 
• Fakultní nemocnice Ostrava 
• Endokrinologický ústav 
• Institut klinické a experimentální medicíny 
• Psychiatrické centrum Praha 
• Výzkumný ústav pivovarský a sladařský 
• Státní zdravotní ústav 
• Ústav makromolekulární chemie AVČR 
• Ministerstvo zdravotnictví 
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
• Soukromý sektor: Honeywell, MemBrain/MEGA, Miracle, SITech, SVS 

Consult, IXTENT s.r.o., SONS o.p.s., European Pharma School 



Průměrná úspěšnost projektových žádostí 
 

 
     Individuální  Rámcové 
     žádosti  smlouvy 

• Strukturální fondy   87 %  78 %  

• 6. a 7. Rámcový program EU 77 %  61 % 

• Bilaterální finanční mechanismy 59 %  7 % 

• Ostatní mezinárodní programy 72 %  56 % 
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