Portál Dotace.eu nabízí jednoduché vyhledávání
mezi širokým spektrem dotací
Praha, 8. listopad 2021 – Společnost Renards, a.s. od listopadu spustila portál Dotace.eu,
který bude sloužit podnikatelům i veřejnému sektoru ke snadnému vyhledávání dotací.
Žadatel si tak může za minutu vyhledat dotaci, která bude odpovídat jeho záměru. Zakladatel
společnosti Milan Sedláček si od toho slibuje, že konečně bude mít každý podnik i obec
jednoduchý a přehledný nástroj, kde na jednom místě najdou všechny relevantní dotační
možnosti se stravitelným množstvím informací.
I když se v poslední době o dotacích hodně mluví, málokdo se dokáže v této oblasti pořádně
zorientovat. Milan Sedláček, zakladatel společnosti Renards, a.s., která se věnuje poradenství
pro dotace z EU, se společně se svým týmem rozhodli co nejvíc usnadnit žadatelům cestu k
dotacím. Navrhli portál Dotace.eu (www.dotace.eu), který je uživatelsky velmi jednoduchý,
přehledný a zejména nabízí velký počet dotačních příležitostí na jednom místě.
Žadatelé o dotace neměli jednoduchý zdroj informací
„Všiml jsem si, že portály s podobným záměrem jsou nepřehledné, mají složitá vyhledávací
kritéria a nabízí příliš široké výsledky. Člověk, který se v tomto oboru každý den nepohybuje,
se po chvíli ztratí a raději to vzdá,“ vyslovuje Milan Sedláček domněnku, proč stále řada
žadatelů tápe v tom, jaké vlastně můžou využít dotační příležitosti. „Dotační témata a výzvy
se často mění a v příštích měsících navíc startují dotace nejenom z tradičních strukturálních
fondů, ale i z Modernizačního fondu či Národního plánu obnovy, takže bylo nutné přijít
s řešením, které je intuitivní, přehledné a můžete z něj získat relevantní informace i pět minut
před poradou,“ dodává.
Vyhledávání je snadné. Na homepage Dotace.eu stačí kliknout na červené tlačítko „Vyhledat
dotaci“ a dál už vás otázky navedou. „Systém klade pouze základní nezbytné otázky, jako by
se ptal konzultant na osobní schůzce,“ přibližuje Sedláček, v čem spočívá jednoduchost
vyhledávání. Uživateli jsou pak poskytnuty tři nejvýhodnější výsledky. Zbytek je odfiltrovaný,
aby žadatelé nebyli zahlceni možnostmi, které nemusí být 100% relevantní.

Otázky, které nezodpoví web, zodpoví odborníci
Veškeré informace na webové stránce jsou podány v co nejsrozumitelnější podobě. „Chceme,
abyste na webu byli jako na konzultaci, kde se dozvíte vše, čemu nerozumíte. Pokud i přesto
budete tápat, zeptejte se. Jsme tu od toho,“ vyzývá Sedláček. Díky své dlouholeté praxi
on a jeho kolegyně a kolegové ze společnosti Renards, a.s. dotacím opravdu rozumí a nebojí se
vyjádřit ani k situaci na české scéně. Jako žadatel o dotaci můžete posílat jakékoliv otázky skrze
kontaktní formulář nebo na e-mail: info@dotace.eu, novináři se mohou obracet na e-mailovou
adresu: tiskove@dotace.eu.
Spektrum dotačních oblastí na Dotace.eu je velmi široké: od zavádění inovací a odpadového
hospodářství přes eGovernment a sociální infrastrukturu až po investice do dopravy nebo
zdravotnictví. Do vyhledávání jsou zahrnuty především dotační tituly Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Technologické
agentury ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, Centra pro regionální rozvoj ČR a Agentury
pro podnikání a inovace. Seznam je neustále aktualizován.
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