Podporujeme

vaše podnikání a investice

KDO JSME
-- příspěvková organizace s celostátní
působností podřízená Ministerstvu
průmyslu a obchodu
CO DĚLÁME
-- rozvíjíme investiční a podnikatelské
prostředí České republiky
-- dojednáváme do České republiky investice
z oblasti výroby, strategických služeb
a technologických center, které vytváří nová
pracovní místa
-- pomáháme firmám ve všech fázích
jejich růstu – od start-upů, přes malé
a střední podniky, až po expanze velkých
zahraničních investorů
-- rozvíjíme podnikatelskou a inovační
infrastrukturu ve spolupráci s institucemi na
národní i regionální úrovni
-- informujeme o možnostech podpory
podnikání ze státního rozpočtu i evropských
dotací a realizujeme vlastní programy
podnikání
S ČÍM VÁM POMŮŽEME
-- poradíme s možnostmi podpory investic
a možnostmi rozvoje vašich podnikatelských
záměrů
-- najdeme nejvhodnější lokalitu pro váš
investiční záměr, ať už se jedná o greenfield
či brownfield
-- zprostředkujeme jednání s důležitými
úřady, státní správou i místní samosprávou
-- zprostředkujeme dotace a pobídky
z národních i evropských zdrojů
-- najdeme vám ty správné partnery z oblasti
VaV sféry
-- vytipujeme vhodné subdodavatele v oblasti
výroby, nebo najdeme vhodnou společnost
pro váš kapitálový vstup
-- naše služby nekončí ani po dojednání
investice – budeme se o vás starat i nadále,
pomůžeme při reinvesticích
-- municipalitám a dalším institucím v regionu
pomůžeme s rozvojem prostředí pro
podnikání a investice
-- podpoříme rozjezd vašeho podnikání – a to
od úplných začátků až po expanzi na vyspělé
zahraniční trhy

„Naším hlavním
cílem nadále
zůstává podpora
a rozvoj českého
podnikatelského
a investičního
prostředí. Vedle
jednání s investory
spolupracujeme
a propojujeme dotčené strany v široké
škále oblastí. Od začínajících podnikatelů,
start-upů, přes regionální partnery včetně
místní samosprávy až po akademickou sféru
a výzkumně-vývojovou infrastrukturu.“
Karel Kučera, generální ředitel,
CzechInvest

KDO NÁS VEDE
Karel Kučera, generální ředitel,
CzechInvest
-- Karel Kučera byl generálním ředitelem CzechInvestu
jmenován ministrem průmyslu a obchodu v říjnu 2014
-- vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze
-- má pracovní zkušenosti z několika nadnárodních
společností, mimo jiné Deutsche Post či Accenture, ale také
například z České televize
KDE NÁS NAJDETE
-- sídlíme v Praze
-- kancelář máme v každém krajském městě České republiky
-- naši zahraniční zástupci jsou vám k dispozici ve Velké
Británii, Německu, USA, Japonsku, Číně a Koreji; z pražské
centrály pracuje i specialista na oblast Skandinávie

KONTAKT
Agentura pro podporu podnikání
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Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
tel.: +420 296 342 500
e-mail: info@czechinvest.org

www.czechinvest.org

Pomáháme

financovat váš rozvoj a inovace

KDO JSME
-- p
 říspěvková organizace s celostátní
působností podřízená Ministerstvu
průmyslu a obchodu, která vznikla 1. 6. 2016
-- s lužební úřad, který se řídí zákonem
č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
pozdějších předpisů
-- p
 ůvodně část CzechInvestu dlouhodobě
spravující dotační agendu (Divize
Strukturální fondy)
CO DĚLÁME
-- z prostředkováváme dotační programy
v rámci Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK) 2014 – 2020
-- p
 rostřednictvím OP PIK pomáháme
spolufinancovat podnikatelské projekty
v oblasti zpracovatelského průmyslu
a souvisejících služeb
-- v rámci programů podpory OP PIK cílíme
na široké spektrum rozvojových potřeb
podniků všech velikostí – podporujeme
projekty zaměřené na výzkum, vývoj
a inovace, technologický rozvoj, oblast IT či
ekoenergetické projekty a další
PROČ JSME SE ODDĚLILI
-- p
 ravidla Evropské komise stanovují, že
subjekty, které hospodaří s prostředky ze
zdrojů Evropské unie, musí spadat pod
režim zákona o státní službě, proto se část
CzechInvestu administrující strukturální
fondy oddělila jako nová Agentura pro
podnikání a inovace, zatímco CzechInvest se
bude nadále zabývat rozvojem investičního
a podnikatelského prostředí v ČR
S ČÍM VÁM POMŮŽEME
-- informujeme o možnostech podpory
podnikání z OP PIK
-- a dministrujeme dotační projekty OP PIK
-- k onzultujeme vaše projekty OP PIK od
nápadu přes realizaci po monitoring
-- p
 ořádáme odborné semináře OP PIK
-- p
 omáháme rozvíjet podnikatelské
a inovační prostředí v ČR

„Pomoc českým
podnikatelům
s čerpáním
evropských dotací
je náplní naší
práce po mnoho
let. I nadále zůstává
naším posláním
podpora podnikatelů
a zajištění kompletního konzultačního
servisu pro naše žadatele a příjemce. V tom
se naším oddělením od CzechInvestu nic
nemění.“
Lukáš Vymětal, generální ředitel,
Agentura pro podnikání a inovace

KDO NÁS VEDE
Lukáš Vymětal, generální ředitel,
Agentura pro podnikání a inovace
-- v letech 2008 – 2016 byl ředitelem Divize Strukturální
fondy agentury CzechInvest
-- předtím pracoval ve společnosti Technoexport, v Kanceláři
předsedy vlády a v letech 2002 – 2006 byl členem Rady
a Zastupitelstva města Jindřichův Hradec
-- vystudoval filosofii a andragogiku
KDE NÁS NAJDETE
-- sídlíme v Praze
-- kancelář máme v každém krajském městě České republiky

KONTAKT
Agentura pro podnikání a inovace,
Žitná 18, 120 00 Praha 2
tel.: +420 296 342 444
Zelená linka pro programy podpory podnikání 800 800 777
(ve všední dny od 9 do 13 hod.)
e-mail: programy@agentura-api.org

www.agentura-api.org

