
 

 

Podnikatelský projekt roku 2019 – seznam oceněných firem 
 

 

POTENCIÁL 

AIR TEAM, s.r.o. 
Společnost AIR TEAM využila v minulých letech dotaci na rozšíření stávajícího VaV centra o zřízení 

moderního Avionického vývojového centra ve Veverské Bítýšce. Firma čerpala finanční podporu z 

Výzvy I programu Potenciál z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP 

PIK).  

https://www.airteam.eu/cz/ 

 

 

NEMOVITOSTI 

AZUB Bike s.r.o. 
Společnost AZUB Bike během minulých dvou let zrekonstruovala chátrající nevyužitý objekt – 

brownfield a přeměnila jej na multifunkční budovu, kam přemístila většinu své činnosti – výrobu, 

sklady, administrativu i předváděcí místnost. Firma čerpala dotační podporu z Výzvy II programu 

nemovitosti Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).  

https://www.azub.cz/ 

 

 

NEMOVITOSTI 

BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.  
Společnost BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. využila dotaci na rekonstrukci areálu stáčírny 

minerálních vod v Mariánských Lázních. Firma čerpala finanční podporu z Výzvy II programu 

Nemovitosti z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).   

https://www.bhmw.cz/ 

 

 

ÚSPORY ENERGIE 

Galvanotechna, družstvo 
Družstvo GT Galvanotechna využilo dotace z Výzvy I programu Úspory energie k zateplení a opravě 

střechy budovy v areálu družstva ve Vratislavicích, instalaci vzduchotechniky a ventilace s rekuperací a 

také ke zprovoznění fotovoltaické elektrárny. Díky tomu družstvo snížilo své náklady na vytápění a 

spotřebu elektrické energie. Snížení výdajů za energie podpořilo konkurenceschopnost družstva na 

českém trhu i v zahraničí. Projekt byl podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OP PIK), z Výzvy I programu Úspory energie. 

http://www.galvanotechna.cz/profil.html 
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ÚSPORY V SZT 

IROMEZ s.r.o. 
Společnost IROMEZ s.r.o. využila v minulých letech dotaci na komplexní rekonstrukci primární části 

systému zásobování teplem v Pelhřimově. Firma čerpala finanční podporu z Výzvy I programu Úspory 

energie v SZT z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 

http://iro.mvv.cz/ 

 

 

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

ITES spol. s r.o. 
Společnost ITES spol. s.r.o. úspěšně čerpala dotaci na úsporu energie v objektu kotelny K353, Stochov. 

Firma využila finanční podpory z Výzvy III programu Obnovitelné zdroje energie z Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V rámci projektu byly nahrazeny 

stávající kotle na tuhá fosilní paliva (kombinace hnědého a černého uhlí) novým kotlem na biomasu, 

čímž se zvýšila efektivita a zkvalitnil zdroj tepla pro vytápění města Stochov bez negativního vlivu na 

elektrizační soustavu. 

http://www.ites-kladno.cz/ 

 

 

ÚSPORY ENERGIE 

Karlova pekárna, s.r.o. 
Společnost Karlova pekárna, s.r.o. využila dotaci na optimalizaci energetického hospodaření firmy s 

využitím odpadního tepla ze spalin pekařských pecí a snížení energetické náročnosti budovy Karlovy 

pekárny s.r.o. v Břeclavi. Firma čerpala finanční podporu z Výzvy I programu Úspory energie z 

Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 

http://www.karlova-pekarna.cz/ 

 

 

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 

Kiwi.com 
Společnost Kiwi.com využila v minulých letech dotaci na zřízení centra sdílených služeb v ústředí 

společnosti v Brně. Firma čerpala finanční podporu z Výzvy I Zřizování a provoz center sdílených služeb 

programu ICT a sdílené služby z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

(OP PIK). Jedním z hlavních důvodu ocenění bylo zrychlení náboru nových zaměstnanců pro vytvoření 

samostatného centra sdílených služeb, které je pro společnost Kiwi.com zásadní pro bezproblémovou 

správu obchodních případů a tím i běh společnosti. 

https://www.kiwi.com/cz/ 
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SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ PROJEKT 

KOVIN, družstvo invalidů 
KOVIN, družstvo invalidů, v letech 2016 – 2018 uskutečnilo projekt rekonstrukce zchátralého objektu, 

což mu umožnilo přesunout výrobu do vlastních prostor. Družstvo díky projektu zefektivnilo výrobu i 

její logistiku. Projekt byl podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OP PIK), konkrétně z Výzvy II programu Nemovitosti. 

https://www.kovin-di.cz/ 

 

 

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA 

KUNST, spol. s.r.o. 
Společnost KUNST, spol. s.r.o. využila dotaci na výzkum a vývoj prototypu – separační zařízení pro 

recyklaci odpadní vody v potravinářském průmyslu. Firma čerpala finanční podporu z Výzvy I programu 

Aplikace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 

http://www.kunst.cz/ 

 

 

INOVACE 

MSR Engines s.r.o. 
Společnost MSR Engines s.r.o. využila dotaci na uvedení nového produktu – Elektrického paddleboardu 

na trh a vybavení pracoviště pro jeho výrobu. Firma čerpala finanční podporu z Výzvy I programu 

Inovace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 

http://www.msrengines.com/ 

 

 

ÚSPORY ENERGIE 

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 
Společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. využila dotaci na zlepšení tepelně technických vlastností vnějších 

obalových konstrukcí ke snížení energetické náročnosti budovy Bratislavská 23e, Brno, kterou má 

společnost v nájmu a využívá ji pro svoji nakladatelskou činnost. Firma čerpala finanční podporu z 

Výzvy I programu Úspory energie z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OP PIK). 

https://www.nns.cz/blog/ 

 

 

APLIKACE 

VYRTYCH a.s. | VYRTYCH – Technologický park a inkubátor s.r.o. 
Společnost VYRTYCH a.s. a její partner VYRTYCH – Technologický park a Inkubátor s.r.o. využily dotaci 

na VaV v oblasti „Využití NANO povrchu v oblasti vývoje světelné techniky“, a to na dvou sousedících 

katastrálních území v Židněvsi a v Březnu. Firmy čerpaly finanční podporu z Výzvy I programu Aplikace 

z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 

https://www.vyrtych.cz/ 
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POTENCIÁL 

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. 
Výzkumný a zkušební ústav (VZÚ) Plzeň využil dotační podporu k vybudování nového výzkumného 

centra pokročilých povrchových úprav, které mu umožní realizovat výzkumné služby v kvalitě 

odpovídající špičkovému evropskému standardu. VZÚ čerpal dotaci z programu Potenciál Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a to v programu Potenciál, Výzva III. 

https://www.vzuplzen.cz/ 
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