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Agentura pro podnikání a inovace na veletrhu INFOTHERMA 
2020  

SEMINÁŘ K DOTACÍM Z OP PIK PRO PROJEKTY EFEKTIVNĚJŠÍHO NAKLÁDÁNÍ S ENERGIEMI A 
KONZULTAČNÍ SERVIS ZDARMA PO CELOU DOBU KONÁNÍ VELETRHU 
 

Praha, 14. ledna 2020 –  Agentura pro podnikání a inovace (API) uspořádá v rámci veletrhu INFOTHERMA 2020 

seminář „Efektivní nakládání s energiemi, nízkouhlíkové technologie, obnovitelné zdroje energie a jejich podpora“, 

který proběhne ve středu 22. ledna 2020 v konferenčním centru Černá louka. Na stánku API budou po celou dobu 

konání veletrhu poskytovány konzultace k dotační podpoře z OP PIK. Veletrh INFOTHERMA 2020 se koná v termínu 

20. – 23. ledna 2020 na výstavišti Černá louka v Ostravě. 

API bude na svém stánku č. 105 v pavilonu NA1 poskytovat informační servis a konzultace všem zájemcům o 

dotace z řad podnikatelů nejen na projekty zaměřené na úspory energii, ale i k ostatním dotačním programům 

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

 „Dotace pro zavádění nových technologií v oblasti úspory energie a jejích obnovitelných zdrojů firmy využívají ke 

snížení výdajů za spotřebu energií. Dalším přínosem je mimo jiné i zkvalitnění prostředí výroby a samozřejmě 

možnost využít ušetřené zdroje pro další investice. Rád bych pozval zástupce podniků na stánek API, kde mohou 

s naším týmem zkonzultovat možnosti podpory svých projektů z OP PIK,“ uvedl Lukáš Vymětal, generální ředitel 

API.  

Seminář pořádaný API v rámci veletrhu je zaměřen přímo na možnosti podpory efektivnějšího nakládání 

s energiemi. Představí aktuální výzvy OP PIK v programech Úspory energie, Nízkouhlíkové technologie a Úspory 

energie v SZT (soustavách zásobování teplem). Seminář proběhne 22. ledna 2019 od 13 hodin. Vstup pro 

účastníky veletrhu je zdarma, je však nutné se předem registrovat. Podrobnosti a program semináře jsou 

k dispozici zde. 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je stěžejním programem pro podporu 

českých podnikatelů v programovém období 2014–2020. Finanční prostředky z něj mohou žadatelé využít na 

spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Šanci mají 

projekty realizované na území České republiky kromě hlavního města Prahy. Z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj je pro tento operační program připraveno celkem 4 331 mil. EUR, v přepočtu cca 110 miliard Kč. 

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj 

zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o 
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dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům 

a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org 

Kontakt pro média:  
Agentura pro podnikání a inovace      

Radek Horešovský         

Vedoucí Oddělení koordinace fondů EU          

radek.horesovsky@agentura-api.org    
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