
 

j4bPoradce.cz – prezentace služby 
 

 



Specializovaná společnost pracující v oboru dotačního poradenství - 

soustředíme se na: 
 

 monitoring veřejné podpory a provoz informačních produktů 

 poradenskou činnost ve fázi přípravy i realizace projektu 
 

GRANT ADVISOR, spol. s r.o.  včetně své právní předchůdkyně je jedna z 

prvních, ne-li první komplexně orientovaná poradenská společnost v oboru v 

České republice.  
 

Od počátků svého působení v roce 1999 jsme získali pro své klienty dotace ve 

výši několika miliard Kč.  
 

Informační služby pro naše klienty provozujeme od roku 2003, tyto služby 

využívají banky, vysoké školy, velká i malá města, poradenské firmy a mnozí 

další 
 

Více na www.grantadvisor.cz 
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GRANT ADVISOR, spol. s.r.o. 



Standardní informační produkty 

A.Dotace Online (DO) - nízká aktivita 

zpracování dotačních doporučení 

(auditů) 

B. j4bAdvisor (J4A) - vysoká aktivita 

zpracování dotačních doporučení 

(auditů) 

C. Open4Business (O4B) – informační 

produkt s tváří klienta coby 

poskytovatele informací 

D. Grant Guide (GG) - aktivita 

zpracování dotačních doporučení napříč 

území Evropské unie 

E. BidTrack (BT) – komplexní síťový 

nástroj pro strategické řízení projektů od 

fáze záměru po jeho dokončení 
 



Kategorie programů veřejné podpory 

Zdroj Podniky Veřejný sektor Neziskový sektor 

Komunitární programy EU ano ano ano 

Ostatní nadnárodní programy ano ano ano 

Strukturální fondy EU ano ano ano 

Národní programy ČR ano ano ano 

Investiční pobídky ano - - 

Regionální programy ČR ano ano ano 

Lokální programy ČR ano ano ano 

Ostatní programy ano ano ano 

Programy nadací v ČR výběr výběr výběr 

Celkový počet aktivních nebo očekávaných pod/programů se pohybuje okolo 1200. 

Mezi nimi jsou programy s velmi odlišnými příspěvky na projekt od několika tisíc Kč až po 

desítky milionů Kč a jsou poskytovány stovkami různých organizací. 

 

Monitorujeme dotace, měkké úvěry, ocenění, joint venture fondy a daňové úlevy 

 



Čím se j4bPoradce liší? 

 

Nejobsáhlejší  online databáze podpůrných 

programů dostupná na českém internetu. 

Aktualizováno každý den týmem 

analytiků programů veřejné podpory. 

Veškeré informace jsou v databázi  

přehledně a jednotně strukturovány. 

Vygenerované výsledky mohou být uživatelem  

zasílány jeho klientům za účelem poradenství *. 
 

Obsahuje podrobnou funkci „hlídacího psa“ a 

řadu dalších 

 

 

 



Nově publikované programy 

Nové výzvy a aktualizace 

Aktuality a zpravodajství z dotační politiky 

Nejbližší uzávěrky příjmu žádostí 

Úvodní stránka  



Úvod: vždy přítomný odkaz na úvodní stránku portálu 

Vyhledávání: brána k vyhledávání v databázi programů veřejné podpory  

InfoCentrum: základy dotační politiky, základní strom programů podpory 

Váš profil: nastavení vlastního profilu, nastavení zasílání zpravodajství 

Více o provozovateli portálu: profil f. GRANT ADVISOR, spol. s r.o. 

Složky klienta: veškerá uložení uživatele (monitoring výzev, rešerše, …) 

Hlavní menu portálu j4bPoradce.cz  

1 2 3 4 5 6 

1 

2 
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5 
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Vyhledávací formuláře jsou rozlišovány podle 

žadatele na podnikatelský, veřejný nebo 

neziskový sektor.  

 

Pro vyhledávání jsou dostupná následující 

kritéria:  

 

 Lokalita realizace projektu 

 Aktivity organizace (resp. typ organizace) 

 Účely projektu 

 Velikost podniku 

 Uzávěrka příjmu žádostí 

 Filtr geografického rozsahu programu 

 Filtr statutu podávání žádostí 

 Zdroje veřejného financování 

 Poskytovatelé 

 Vyhledávání podle klíčového slova / textu 

 

Vyhledávací kritéria 



Monitoring výzev lze uložit pomocí tlačítka „Uložit kritéria“.  

Nastavení monitoringu výzev 



Funkční tlačítka pro uložení jsou zobrazeny vlevo 
nahoře. Monitoring výzev lze uložit pomocí tlačítka 
„Uložit kritéria“. Kliknutím na toto tlačítko se Vám 
zobrazí v novém okně výzva pro pojmenování 
tohoto uložení.  

Nastavení monitoringu výzev 

Nazvěte uložení. Pokud 

chcete být upozorněni na 

nové výzvy, ponechte políčko 

níže zatrhnuté.   

Monitoring výzev je 

rozesílán 1x týdně.  



Reporty (generování rešerší) lze vytvářet zvolením konkrétních programů a kliknutí na 

červené tlačítko  „Vytvořit report“ vpravo nahoře.  

Vytvoření reportu do MS Word 



Vytvoření reportu do MS Word 



Vytvoření reportu do MS Word 



Shrnutí 

Přehled hlavních rozdílů Veřejné portály DotaceOnline.cz j4bPoradce.cz 

Počet vyhledávacích kritérií  4 - 6 10 17 

Přesnost výsledků vyhledávání 
Méně přesné a 

nekomplexní 
Středně přesné Vysoce přesné 

Hlídací pes 
Omezeně bez  

filtrů 
Ano - týdně Ano - týdně 

Export výsledků do MS Word  

(3 úrovně   rozsahů rešerše) 
Ne Ne Ano 

Licence na zasílání rešerší  

třetím stranám* 
Ne Ne Ano 

Technická a poradenská 

podpora 
Ne Ano Ano 



 

 

 

 

 

 
 

Ing. Martin Dítě 

Jednatel 

 

GRANT ADVISOR, spol. s r.o. 

Vrchlického sad 4, 602 00 Brno - CZ 

M: +420 605 803 502 

E: m.dite@grantadvisor.cz 

 

 

 

Informace o dalších produktech a službách společnosti najdete na www.grantadvisor.cz 

 

Kontaktní osoby  ? 

Ing. Stanislav Polášek 

Manažer informačních produktů 

 

GRANT ADVISOR, spol. s r.o. 

Vrchlického sad 4, 602 00 Brno - CZ 

T: +420 543 237 286 

M: +420 736 779 825 

E: j4bporadce@grantadvisor.cz 
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http://www.grantadvisor.cz/
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