TISKOVÁ ZPRÁVA

Zahájení příjmu žádostí o evropské dotace pro začínající
podniky v programu podpory Technologie
PODPORA JE ZAMĚŘENA ZEJMÉNA NA POŘÍZENÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A ROZŠÍŘENÍ
STÁVAJÍCÍH VÝROBNÍCH KAPACIT.
Praha, 12. března 2020 – Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahajuje 9. března 2020 příjem žádostí do výzvy programu
Technologie – Výzva XI (pro začínající podniky). Výzvu vyhlásilo 17. února 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu,
které je řídicím orgánem OP PIK. Příjem žádostí potrvá do 25. května 2020.
Výzva umožňuje začínajícím malým podnikům využít finanční dotaci na nákup nových strojů, technologických
zařízení či software. Přihlásit se mohou podniky do 50 zaměstnanců, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně)
do 31. 12. 2018 (včetně). Míra podpory tvoří 45 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Dotace na projekt je
poskytována minimálně ve výši 450 tisíc korun a maximálně 1,5 milionů korun. Plánovaná alokace na tuto výzvu je
250 milionů korun.
„Naší snahou je podporovat realizaci nových podnikatelských záměrů začínajících podnikatelů a pomoci nejen
podnikům samotným, ale i regionům, ve kterých daný subjekt realizuje svou činnost. Tato výzva nabízí ideální
příležitost pro malé podniky, jak rozšířit své výrobní kapacity nebo povýšit svá technologická zařízení na vyšší
úroveň.“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel API.
API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, kde si mohou zájemci o dotace z OP PIK
domluvit konzultace a poradenství. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku
800 800 777 či na řadě seminářů, které API pravidelně pořádá. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace
jsou zdarma.
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
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
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