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PROČ EY

Znalost dotačního 
prostředí

Experti EY mají zkušenost se 
dvěma dotačními obdobími. 
Desítky vedených projektů 
v různých odvětvích zaručují 
širokou zkušenost a znalost 
dotačních pravidel a podmínek 
různých programů. Úspěšnost 
získání podpory u vedených 
projektů je téměř 100%

Zkušenost s veřejnou podporou 
a prací pro poskytovatele dotací

Podíleli jsme se na tvorbě dokumentů, 
ze kterých vycházela pravidla pro žadatele. 
Podílíme se na evaluaci dotačních titulů 
a máme přehled o zacílení veřejné podpory 
v dotačních oblastech. Pomohli jsme najít 
režim veřejné podpory pro energetická 
odpadová zařízení.

Znalosti v oblasti 
síťových odvětví 

Tým zkušených odborníků, kteří 
se orientují nejen v oblasti 
dotací, ale také v sektorové 
problematice síťových odvětví 
jako je energetika, odpadové 
hospodářství a vodárenství. 

► Úspory energií v CZT

► Úspory energií v budovách

► Zateplení budov

► Výroba tuhých alternativních paliv

► Snižování emisí

► Bioplynové stanice

► Vozy s alternativními pohony včetně 
plnící/dobíjecí infrastruktury

► Sanace starých ekologických zátěží

► Rekultivace starých skládek

► Nízkouhlíkové technologie

► (Eko)Inovativní projekty

► Výstavba kanalizací a vodovodů

► Modernizace ČOV

► Zefektivňování kalového hospodářství

► Energetické využití kalů z ČOV

► Propojování vodárenských soustav
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PŘÍKLADY DOTAČNÍCH TÉMAT NAŠICH EXPERTŮ

► Zařízení na energetické využití odpadů včetně 
nebezpečných odpadů

► Sběrné dvory a systémy sběru a třídění odpadů vč. 
software a evidenčních systémů

► Technologie pro nakládání s nebezpečným 
odpadem

► Plazma, pyrolýza a podobné technologie

► Třídící a dotřiďovací linky, recyklační technologie


