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Pomáháme financovat váš 
rozvoj a inovace prostřednictvím 
Operačního programu 
Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost



Agentura pro podnikání a inovace

• vznik 1. 6. 2016 účinností zákona č. 149/2016 Sb.

• služební úřad řídící se zákonem č. 234/2014 Sb. O státní 
službě – požadavek EK, aby subjekty hospodařící 
s finančními prostředky EU spadaly pod režim o státní 
službě

• původně jedna z divizí agentury CzechInvest spravující 
strukturální fondy

• státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu 
průmyslu a obchodu ČR



Agentura pro podnikání a inovace

• API plní roli tzv. zprostředkujícího 
subjektu pro dotační programy 
podpory Operačního programu 
Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost /OP PIK/

• sídlo – Praha

• regionální zastoupení ve všech 
krajských městech: 1-3 
regionální projektoví manažeři 
(dle velikosti kraje)



Aktivity regionálních kanceláří

Činnosti regionálních projektových manažerů:

• Poradenství potenciálním žadatelům a příjemcům 

OP PIK (konzultace)

• Organizování marketingových akcí na propagaci 

OP PIK a API

• Administrace programu Technologie pro začínající 

podniky (výzvy I., V., VI. a VIII., vyhlášena XI.)

• Monitorovací návštěvy. Kontroly na místě

• Kontrola statutu MSP

• Regionální spolupráce



Poradenství potenciálním žadatelům a příjemcům OP PIK 
(konzultace)

• Základní posouzení podnikatelského záměru a vyhledání 

možného programu a aktuální výzvy

• Pomoc s vyplňováním žádostí, oprav a dalších kroků v 

ISKP 14+

• Vysvětlení podmínek a postupů k dané aktuální výzvě 

programů OP PIK

• Konzultace k metodikám v OP PIK (aplikační výklad MSP, 

PpVD + připomínkování ZD a vyhodnocení VŘ, obecné 

a zvláštní Pokyny pro žadatele, formulář finanční analýzy 

a další)

• k postupům při žádosti o platbu a při zpracovávání zpráv 

z realizace a zpráv o udržitelnosti

• Řešení konkrétních problémů a nejasností, se kterými 

se žadatelé setkávají při žádostech i realizaci svých 

projektů



Konzultace 2019

Sledované období 1. 1. 2019 – 15. 11. 2019

celkem 17 079 konzultací

8 007 
mail. konzultací

1 011 
osobních konzultací 

Ostrava Olomouc Zlín Brno Jihlava Pardubice Hradec Liberec Vary Plzeň Ústí Budějovice Praha

telefony 1107 686 397 1788 401 512 524 412 210 832 234 398 560

maily a depeše 886 495 253 1730 851 489 475 379 183 797 279 649 541

osobní konzultace 126 79 94 149 136 33 46 63 43 43 45 75 79

celkem RK 2 119 1 260 744 3 667 1 388 1 034 1 045 854 436 1 672 558 1 122 1 180

8061
tel. konzultací



Marketingové akce v regionech

Posilování absorbční kapacity:

• Pravidelné semináře k aktuálním výzvám OP PIK

• Společné akce s regionálními partnery typu veletrh
dotačních příležitostí, konzultační dny OP PIK,
workshopy k VVI, Průmyslu 4.0 apod.

• Propagace OP PIK na mezinárodních výstavách
a veletrzích (MSV, Infotherma, Země Živitelka atd.)

Vzdělávání příjemců s cílem menší chybovosti

• Pravidelné aktualizační semináře k jednotlivým
metodikám (např. VŘ, žádosti o platbu), a postupům
v ISKP14+

Informovanost veřejnosti o výsledcích a přínosech OP PIK

• Dny otevřených dveří na projektech



Marketingové akce 2019

Kraj Počet akcí Počet účastníků

Jihomoravský 19 743

Královéhradecký 11 660

Pardubický 12 367

Ústecký 16 362

Středočeský 15 326

Moravskoslezský 14 317

Jihočeský 12 248

Karlovarský 8 191

Plzeňský 14 159

Olomoucký 7 151

Vysočina 11 119

Zlínský (omezený provoz) 3 85

Liberecký 10 63

Celkem bylo zrealizováno: 

152 akcí s 3 791 účastníky
(data k 15.11.2019)



Marketingové akce

19. 6. 2019 Ústí nad Labem
Seminář Komplexní dotační příležitosti pro 

firmy do roku 2020

v Muzeu civilní obrany (donedávna ukrytý 
protiletecký kryt)

Akce se konají nejen v prostorách regionálních kanceláří, dle kapacity i v prostorách partnerů, a to 
nejen v krajských městech, ale RK vyjíždí po celém regionu a účastní se seminářů i v netradičních 
prostorách.



Marketingové akce

12.11. 2019 Zámek Hradec nad Moravicí
setkání Národní sítě MAS

prezentace OP Konkurenceschopnost 
a zapojení Místní akční skupiny

1.10. 2019 Dvůr Králové
Setkání podnikatelů a starostů ve Dvoře 

Králové n. L.

Akce se účastnili zástupci města a program 
natáčela místní regionální televize



Marketingové akce

27.5. 2019 Jihlava 
Seminář ke kontrolám projektů

přizváni zástupci FÚ (GFŘ ČR) a auditního 
orgánu MF ČR a MPO

25. 10. Praha
Prezentace OP PIK na „Česko-turkickém 

business fóru“ 

prezentujeme i zahraničním delegacím



Marketingové akce

Stánky API na 
mezinárodních 

výstavách 
a veletrzích

Stánky API na Dnech 
otevřených dveří ve 

firmách

podpořených z EU

Země živitelka MSV Brno Infotherma

DOD ZVU Strojírny (HK) DOD Pivovar RohozecMinerva Boskovice



Administrace programu Technologie pro začínající podniky 

Prioritní osa 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

Regionální kanceláře administrují všechny výzvy programu Technologie pro malé a začínající podniky: 
kontrola formální přijatelnosti, věcné hodnocení, kontrola VŘ, administrace žopl a zzor

Ukončené výzvy:

• Výzva I ….. proplaceno 12,3 mil. Kč

• Výzva V ….. proplaceno   4,3 mil. Kč

• Výzva VI ….. proplaceno   3,5 mil. Kč

Výzva VIII - projekty v realizaci a administraci – RoPD, VŘ a ŽoP

• Předpoklad využití celé alokace výzvy 250 mil. Kč a navýšení alokace i pro projekty pod 
čarou

• Proplaceny první žádosti o platbu (k 5.12.2019 proplaceno 17 ŽoP za 12,6 mil. Kč)

Výzva XI – plánované vyhlášení 9.12.2019



Monitorovací návštěvy. Kontroly na místě.
Kontrola MSP.

Účast na monitorovacích návštěvách ostatních 
programů OP PIK v regionech s PM projektu a 
Realizace monitorovacích návštěv v rámci programu 
Technologie pro zač. podniky

Účast na kontrolách na místě, které jsou 
organizovány Řídicím orgánem, jako člen kontroly

Kontrola MSP – výpomoc při kontrolách statusu 
MSP z důvodu důkladného prověření velikosti 
žadatelů k okamžiku vydání Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace



Regionální spolupráce

S kým spolupracujeme:

• Kraje, města, obce

• V a V instituce – vysoké školy, výzkumné 

ústavy; BIC; PI a VTP; Inovační centra

• Hospodářské komory; Svaz průmyslu a 

dopravy; AMSP; Regionální rozvojové 

agentury, Místní akční skupiny; zájmové 

svazy, Eurocentra

• Klastry

• CzechInvest, CzechTrade, TAČR

• a další…. místně příslušné subjekty v 

jednotlivých krajích



Kontakty na RK 

www.agentura-api.org
www.mpo.cz

Zelená linka
+420 800 800 777

programy@agentura-api.org

Praha a Středočeský kraj
praha@agentura-api.org

Jihočeský kraj
ceskebudejovice@agentura-api.org

Jihomoravský kraj
brno@agentura-api.org

Karlovarský kraj
karlovyvary@agentura-api.org

Královéhradecký kraj
hradeckralove@agentura-api.org

Liberecký kraj
liberec@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj
ostrava@agentura-api.org

Olomoucký kraj
olomouc@agentura-api.org

Pardubický kraj
pardubice@agentura-api.org

Plzeňský kraj
plzen@agentura-api.org

Ústecký kraj
ustinadlabem@agentura-api.org

Kraj Vysočina
jihlava@agentura-api.org

Zlínský kraj
zlin@agentura-api.org
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Sociální sítě

Naše aktivity můžete sledovat taky na našich sociálních sítích

api.oppik api.oppikAgentura pro 
podnikání a inovace

Agentura pro 
podnikání a inovace



Děkuji za pozornost
Lukas.Vymetal@agentura-api.org
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