
Mezi naše klienty patří zejména výrobní, zeměděl-
ské a vývojové společnosti podnikající na území celé 
České republiky. Stojíme za schválenými projekty  
o celkové investici téměř 1 mld. Kč.

V oboru dotací se pohybujeme od roku 2007, za tu dobu 
jsme získali obsáhlé know-how a sestavili tým zkušených 
odborníků. Společně přinášíme našim klientům finanční 
prostředky pro rychlejší růst. Čerpání EU dotací se Vám 
rozhodně vyplatí,  pokud máte na své straně profesionály, 
kteří se postarají o nezbytnou administrativu.

Nabízíme Vám: 

�	mnohaleté zkušenosti se zpracováním žádostí o dotaci 

�	odbornost, spolehlivost, osobní a flexibilní přístup

�	minimalizaci administrativní a časové zátěže –  
se státními orgány komunikujeme za Vás

�	vysokou úspěšnost námi zpracovaných projektů  
v OPPI a PRV – téměř 100 %

�	příznivý poměr cena/poskytnuté služby

Kde nás najdete:

B&H consult services s.r.o.

			sady Pětatřicátníků 355/26, 301 00 Plzeň

		+420 378 774 044
  info@bhconsult.cz

IČ: 29158842, DIČ: CZ29158842

Zajistíme	Vám	finanční	
prostředky	z	fondů	EU	
pro	Vaše	podnikání

Programovací období 
2014 – 2020

Průmysl a výzkum

Zemědělství

Vzdělávání

Životní prostředí

Neziskové organizace

Veřejná správa

Mezinárodní spolupráce

Vyjádření našich klientů: 

PEBAL s.r.o

Ing. Jiří Studeník, výkonný ředitel společnosti:

„Díky profesionálnímu přístupu a flexibilitě společnosti 
B&H consult jsme zrealizovali inovační a výzkumné pro-
jekty za více než 100 mil. Kč a ve spolupráci chceme i na-
dále pokračovat.“

SLÉVÁRNA A MODELÁRNA NOVÉ RANSKO, s.r.o.

Ing. Ivo Lána, Ph.D., jednatel společnosti:

„Oceňujeme	vysoké nasazení a kvalitu služeb společnosti 
B&H consult services s.r.o. při realizaci projektů na mo-
dernizace technologií za více než 50 mil. Kč pro přesnou 
slévárenskou produkci a obrábění.“

AGROKLAS STARÉ SEDLIŠTĚ a.s.

Ferdinand Hodek, předseda představenstva společnosti:

„Společnost B&H consult pro nás realizovala projekty na 
výrazné zlepšení welfare skotu a zvýšení efektivity živo-
čišné výroby. Oceňujeme osobní přístup a vysokou odbor-
nost konzultantů.“

B&H
consult

Proč si zvolit právě nás?Reference

Naše služby poskytujeme klientům 
v rámci celé České republiky.

www.bhconsult.cz

Vybrané reference: 

Kontaktní osoby: 

PhDr. Blanka Bendlová, MBA

bendlova@bhconsult.cz	

+420 777 124 643

Bc. Pavel Hájek

hajek@bhconsult.cz

+420 725 741 338



Operační program Podnikání a inovace pro konkuren-
ceschopnost (OPPIK)

Finanční prostředky: 4,3 mld. EUR

Program rozvoje venkova (PRV)

Finanční prostředky: 2,3 mld. EUR

Operační program životní prostředí (OPŽP)

Finanční prostředky: 2,6 mld. EUR

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Finanční prostředky: 2,1 mld. EUR

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV)

Finanční prostředky: 2,8 mld. EUR

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Finanční prostředky: 4,6 mld. EUR

Operační program Praha-pól růstu (OP Praha)

Finanční prostředky: 0,2 mld. EUR

Operační program Doprava (OPD)

Finanční prostředky: 4,7 mld. EUR

Operační program Rybářství (OPR)

Finanční prostředky: 30 mil. EUR

Operační programy přeshraniční spolupráce

ČR / Bavorsko / Sasko / Rakousko / Polsko / Slovensko

Finanční prostředky: 674 mil. EUR

Operační programy nadnárodní spolupráce

DANUBE, Interreg CENTRAL EUROPE, INTERREG 

EUROPE, INTERACT III, ESPON 2020

Finanční prostředky: celkem 908 mil. EUR

Nejste si jistí, ve kterém operačním programu 
můžete žádat o dotaci? 

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

O nás

B&H consult services s.r.o.

Za projektem poskytovat dotační poradenství pod značkou 
B&H consult stojí bývalí kolegové ze státní Agentury na pod-
poru podnikání a investic CzechInvest – Blanka Bendlová  
a Pavel Hájek. Od svého vzniku se soustředíme především 
na dotační tituly pro výrobní firmy, softwarové společnosti  
a podnikatelské subjekty z oblasti zemědělství a lesnictví.

S novým programovacím obdobím 2014 – 2020 rozšiřu-
jeme svou působnost i do ostatních operačních progra-
mů, abychom vyhověli požadavkům klientů a poskytovali 
komplexní dotační poradenství ve všech oblastech bez 
ohledu na příjemce dotace. Náš tým tvoří zkušení konzul-
tanti s mnohaletou praxí v oboru, kteří garantují vysokou 

odbornost a kvalitu poskytovaných služeb.

Czech Republic

Jsme členem:

Programovací období 2014 – 2020

Dotace pro podnikatele

Dotační management

Dotační audit - posouzení životaschopnosti podnika-
telského záměru a vhodnosti žadatele

Komunikace s administrativními orgány - odbourání 
administrativní zátěže pro klienta

Zpracování žádosti o dotaci - podnikatelský záměr  
včetně všech potřebných příloh

Aftercare – administrativa spojená s udržením dotace

Krajské hospodářské 
komory Karlovarského 
kraje

Junior Chamber 
International Czech 
Republic

Přinášíme našim klientům finanční 
prostředky pro rychlejší růst.

Naše služby

Společnost B&H consult services s.r.o. poskytuje pora-

denské služby v následujících oblastech:

�	dotační management

�	výběrová řízení

�	školení

�	 investiční pobídky

V rámci Aftercare Vám nabízíme:

�	přípravu výběrových řízení či jejich kontrolu dle požado-

vané metodiky, nebo Zákona o veřejných zakázkách

�	zpracování průběžných, etapových a závěrečných moni-

torovacích zpráv včetně konzultací

�	sledování a kontrola plnění harmonogramu, kontrola 

samostatné účetní evidence

�	pomoc při řešení změn v průběhu realizace, administra-

ce změnových řízení

�	kontrolu plnění povinností daných podmínkami dotace

�	přípravu žádostí o platbu včetně všech náležitostí nut-

ných k ověření správnosti či oprávnění k čerpání dotace

�	součinnost při kontrolách administrativních orgánů, FÚ 

a poskytovatele dotace na místě (u klienta)


