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Ing. Ondřej Štefan (1981) 
Absolvent Vysoké školy ekonomické 
v Praze, fakulty managementu 
v Jindřichově Hradci, obor management 
veřejného sektoru. 

Během studií se zabýval problematikou 
strukturálních fondů a pracoval jako 
konzultant v oboru dotačního poradenství. 
Po ukončení studií pracoval ve státní 
agentuře CzechInvest jako ředitel 
regionální kanceláře pro Střední Čechy a 
Prahu. Během své praxe získal rozsáhlé 
zkušenosti v oblasti dotačních titulů 
zejména pro podnikatelský sektor. Od roku 
2009 působí v soukromé sféře. 

 

Profesní působení: 
♦ od 2010 Blue Projects Agency, s.r.o.  

Konsultant: Příprava a realizace projektů financovaných z fondů EU. 
♦ 2009 Dotační poradenství 

Konzultace, příprava a realizace projektů spolufinancovaných z fondů EU. 
♦ 2007-2009 CzechInvest, státní agentura na podporu podnikání a investic 

Ředitel regionální kanceláře Střední Čechy: řízení kanceláře, Poradenství a 
konzultace v oblasti čerpání prostředků z Operačního programu Podnikání a 
inovace. 

♦ 2006-2007 Finvest s.r.o., Příbram 
Poradenství v oblasti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, 
administrativní kontrola předložených žádostí o proplacení způsobilých výdajů v 
rámci Operačního programu Infrastruktura. 

Vybrané reference, projekty: 
od 2010 
♦ Spolupráce na přípravě a realizaci projektu „Inovace ve společnosti EvoBus“ 

(Operační program Podnikání a inovace, Inovace), realizace výběrových řízení na 
dodavatele stavebních prací a technologií 

♦ Spolupráce na přípravě a realizaci projektu „Zavedení výroby sedadla Echo MSG 
115 M ve společnosti GRAMMER CZ v Tachově“ (Operační program Podnikání a 
inovace, Inovace), realizace výběrových řízení na dodavatele stavebních prací a 
technologií 

♦ Spolupráce na přípravě a realizaci projektu „Vědeckotechnický park a centrum 
transferu technologií“ (Operační program Podnikání a inovace, Prosperita), 
realizace výběrových řízení na dodavatele služeb a stavebních prací 

♦ Příprava a realizace projektu „Komplexní řešení úspor energií podnikatelského 
objektu“ (Operační program Podnikání a inovace, Ekoenergie), realizace 
výběrového řízení na dodavatele stavebních prací 

♦ Spolupráce na přípravě projektu „Pořízení technologie pro předtiskovou přípravu 
flexotisku“ (Operační program Praha konkurenceschopnost) 
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♦ Spolupráce na přípravě projektu „Pořízení nového tiskového stroje“ (Operační 
program Podnikání a inovace, Rozvoj) 

♦ Spolupráce na realizaci studie „Analýza zajištění a eliminace rizik spojených s 
průběhem kontrol na místě při implementaci globálních grantu OP VK ve 
Středočeském kraji.“ 

♦ Realizace studie „Komplexní studie na podporu implementace globálních grantů OP 
VK ve Středočeském kraji“ 

♦ Spolupráce na realizaci studie „Analýza využívání prostředků EU Středočeským 
krajem a jím zřízenými organizacemi“ 

2008 - 2009 
♦ Poradenství při předkládání žádostí o finanční podporu a realizací projektů pro 

žadatele z Operačního programu Podnikání a inovace. 
♦ Realizace prezentací a školení na téma Operační program Podnikání a inovace. 
2007 
♦ Příprava projektové žádosti o finanční podporu a realizace projektu „Výstavba 

penzionu Putim“ z Programu rozvoje venkova. 
♦ Spolupráce na realizaci zakázky Ministerstva dopravy „Formální kontrola žádostí o 

platbu Operačního programu Infrastruktura“ 
 
Vybrané workshopy, kurzy: 
♦ Česká republika – Praha – Pletichy při zadávání veřejných zakázek a další trestné 

činy související s veřejnými zakázkami. Školení společnosti OTIDEA. 
♦ Česká republika – Praha – Program poradenství. Školení agentury pro podporu 

podnikání a investic Czechinvest zaměřené na strategii přípravy žádosti v programu 
Poradenství 

♦ Česká Republika – Praha – přednášející - regenerace Brownfieldů a možnosti 
získání dotace. Školení agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest 
zaměřené na strategii regenerace brownfieldů v ČR.  

♦ Česká Republika – Praha – přednášející - monitoring projektů a žádosti o platbu 
v rámci OPPI. Školení agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest 
zaměřené na metodologii dotačního managementu úspěšných projektů 
podpořených v OPPI. 

♦ Česká Republika – Plzeň – přednášející - Evropské fondy „AKTUÁLNĚ“ Prezentace 
agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest, řídícího orgánu ROP 
NUTS2 Střední Čechy a dalších subjektů zaměřené na seznámení se způsobem 
podávání žádostí o dotace v rámci dotačních programů v ČR se zaměřením na 
vzdělávání. 

 
 
 

 
 
 
………………………………… 
       Ing. Ondřej Štefan 


