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Jméno a logo firmy: 

 

 

Sídlo: Ječná 30, 621 00 Brno, ČR 

1Kontaktní osoba – jméno: Ing. Iva Mládenková, Ph.D. 

Kontaktní osoba – email, telefon: Iva.Mladenkova@seznam.cz 

+420 722 299 245 

Webové stránky: https://www.up2europe.eu/profile/ 
https://skoleni.qcm.cz/lektori/48 
https://erasmus-plus-sport-cz96.webnode.cz/ 
 

Expertíza v oblastech/krátký profil (100 slov): Iva Mládenková vystudovala ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně a po studiu pracovala na 

různých pozicích převážně v soukromém sektoru jako finanční či projektový manažer. Posledních 

sedm let pracovala jako stálý zaměstnanec pro Evropskou komisi v Bruselu, a to nejdříve v oblasti 

elektronických komunikací na Generální  ředitelství pro Komunikační sítě, obsah a technologie (DG 

                                                             
1 Potvrzuji, že disponuji dostatečným právním základem k uvedení osobních údajů kontaktní osoby (v rozsahu jména, e-mailu a telefonu), a zároveň je tato osoba o tomto 
mnou poučena. 
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CONNECT) a později v oblasti antidumpingových cel na Generální ředitelství pro obchod (DG 

TRADE). Z rodinných důvodů se vrátila zpět do České republiky a je dočasně uvolněna ze služeb 

Evropské komise. Od září 2018 působí jako freelance EU funding consultant/adviser, zaměřuje se 

výhradně na poradenství týkající se tzv. komunitárních programů přímo řízených a administrovaných 

Evropskou komisí (Horizon 2020, COSME, Life a další).  
 

Zkušenosti/úspěšnost klientů: Mezi klienty patří například Masarykův onkologický ústav (www.mou.cz), Výzkumný ústav 

veterinárního lékařství v.v.i (https://www.vri.cz/cz/), Mendelova univerzita (www.mendelu.cz) nebo 

Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity (www.pharm.muni.cz). Mezi poslední významnější 

úspěšně zpracované a podané projekty patří například H2020 MSCA-IF (individual fellowship - 

reintegration panel), H2020 EIT Health Innovation Call, Erasmus+ výzva sport (centralizovaná 

aktivita programu) nebo KA2 Strategic Partnership. 
 

V rámci rámcových programů (H2020, Horizont 
Evropa) poskytujeme následující služby – před 
podáním žádosti o grant: 

 prvotní analýza a posouzení projektového záměru 

 výběr a doporučení vhodného dotačního titulu/grantového nástroje 

 facilitace tvorby konsorcia a komunikace s partnery 

 budget a zvážení možností vícezdrojového financování 

 příprava samotné žádosti ( část A,B) popřípadě další podpůrné dokumenty (CVs, etc.) 

 drafting, proofreading 

 vlastní podání žádosti na funding& tender portal 

 podpis grantové smlouvy 
 

 
V průběhu konání grantu: 

Reporting, Komunikace s EK 

 
Extra služby, které klientům poskytujeme (např. 
první konzultace zdarma, atd.): 

Posouzení základních parametrů projektového záměru ( první konzultace) zdarma. 
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