
REFERENCE

Velmi rád potvrzuji, že naše společnost využívá služeb grantové organizace Grant Help, s.r.o. 
při přípravě a realizaci různých projektů zaměřených nejen na oblast rozvoje lidských zdrojů, 
ale také pro tvrdé podnikové investiční záměry.

V rámci  existující  spolupráce  jsme  se  setkali  s vysokou  profesionalitou  jednotlivých 
konzultantů,  vstřícností  a  vysokou  odborností  v jednotlivých  oblastech  grantového 
poradenství. 

Důkazem  toho  je  např.  získání  dvou  dotací  na  vzdělávání  našich  zaměstnanců:  1)  ve 
specifické  oblasti  KAIZEN  metodik  ve  výši  2.198.200,-  Kč.  Projekt  byl  předložen  do 
programu Profese a jeho realizace byla již úspěšně dokončena. 2) Do programu Školení je 
šance, OPLZZ  projekt s názvem Fosfa Univerzita – komplexní vzdělávání zaměstnanců. 

Další podpořený projekt, který vznikl na základě vzájemné spolupráce se společností Grant 
Help, je do programu: Inovace - Inovační projekt, OPPI. Projekt nese název Inovační  
řešení výrobní technologie a produktů společnosti Fosfa a.s. Hlavním cílem projektu je 
inovace  technologie  výroby potravinářských  aditiv,  především na  bázi  fosforečnanů, 
které se používají zejména v potravinářském průmyslu. 

V současné  době  probíhá  spolupráce  na  projektových  záměrech  spadajících  do  programů 
Nemovitosti (OPPI), Školicí střediska (OPPI).

O  kvalitě  služeb  společnosti  Grant  Help  vypovídá  také  navazující  spolupráce  s naším 
dodavatelem KAIZEN vzdělávání – se společností KAIZEN Institute. Pro tuto společnost, ale 
také pro řadu jejích klientů, bylo zpracováno a odevzdáno několik projektových žádostí.

Konzultantům společnosti  Grant Help bych chtěl  tímto poděkovat především za vstřícnost, 
profesionalitu a trpělivost, neboť ne vždy se nám podařilo poskytnout informace potřebné pro 
zpracování  projektu  v požadovaném  rozsahu  a  ve  stanovém  termínu.  Navzdory  této 
skutečnosti  byla  vždy  finální  verze  projektové  žádosti  zpracována  včas  a  v požadované 
kvalitě.

Společnost  Grant  Help  je  pro  nás  strategickým  partnerem  pro  získávání  peněz  ze 
strukturálních fondů EU.

Ing. Robert Czékus, obchodní ředitel
tel.: 737 266 869
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