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Jméno a logo firmy: 

AMIRES s.r.o.                                                                                    

Sídlo: Stavitelská 1099/6 
160 00 Praha 6 

1Kontaktní osoba – jméno: Ing. Lenka Bajarová – Managing Director 

Kontaktní osoba – email, telefon: Email: bajarova@amires.eu 
Telefon: +420 226 217 422 

Webové stránky: www.amires.eu 

Expertíza v oblastech/krátký profil (100 slov): Konzultační společnost AMIRES nabízí od roku 2009 v duchu motta „Zkušení profesionálové poskytující 
podporu pro strategicky orientované inovace s business dopadem“ kompletní služby při iniciaci, přípravě, 
realizaci a řízení úspěšných projektů mezinárodní výzkumné a vývojové spolupráce a mezinárodních 
inovačních projektů. Aktivity AMIRES se vedle Horizontu 2020 / Horizontu Evropa zaměřují také na další 
evropská grantová schémata (např. Eureka, Eurostars, výzvy vyhlašované ERA-NETs apod.).  
AMIRES je aktivní zejména v následujících strategických oblastech: energetická účinnost, aditivní výroba (3D 
tisk), fotonika, flexibilní elektronika, regenerativní medicína, zdravotnické technologie, biotechnologie. 

Zkušenosti/úspěšnost klientů: Reference a projekty, které AMIRES připravovalo, a kde bylo / je současně i partnerem, jsou k dispozici na 
následujících webových stránkách: 
http://amires.eu/testimonials-archive/ 
http://amires.eu/projects/ 

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

Identifikace vhodné výzvy, vyhledávání strategických partnerů, iniciace projektu, jeho plánování, příprava a 
strukturování návrhu, příprava specifických částí návrhu projektu, sběr administrativních dat, příprava 
rozpočtu, kontrolní čtení, práce s portálem EK. 
Přehled služeb je k dispozici zde: http://amires.eu/services/proposal-and-project-management/ 

 
V průběhu konání grantu: 

Projektový management – poskytnutí kompletního řízení projektu zejména z organizačního a 
administrativního hlediska. 
Aktivity spojené s využitím a šířením výsledků projektů. 
Příprava, realizace a vyhodnocení výzev otevíraných v rámci projektů. 

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

Analýza inovačních příležitostí. 
Technologické hodnocení / audit. 
Coaching / školení. 
Využití vizualizačního nástroje www.amiplexus.eu. 
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