
www.czechinvest.org

Agentura pro podnikání a inovace     
 
Státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu. Je zprostředkujícím subjektem pro nový Operační program 
Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který je zaměřen na podporu podnikatelů (podpora výzkumu a vývoje, rozvoj malého 
a středního podnikání, podpora digitalizace podnikových procesů, posun k nízkouhlíkovému hospodářství a k cirkulární ekonomice). API 
má regionální kanceláře ve všech krajích, poskytuje zájemcům bezplatný informační a konzultační servis, pořádá odborné semináře  
a webináře.

www.agentura-api.org
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BIC Plzeň      
 
Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň bylo založeno městem Plzní v roce 1992. Podporuje mladé inovační firmy ve fázi jejich 
vzniku a počátečního rozvoje i zavedené podniky při přípravě inovačních projektů a mezinárodní spolupráce.

Možnosti podpory:

•  Inkubační program Plzeňského kraje a města Plzně – systém služeb zvyšujících šanci začínajících inovačních firem na úspěch (dotace 
na nákup služeb, individuální konzultace, workshopy).

•  Akcelerační program Plzeňského kraje – služby mentorů pro firmy s růstovým potenciálem

• Enterprise Europe Network – služby největší světové sítě na podporu podnikání (vyhledání partnerů pro mezinárodní spolupráci, 
informace o podmínkách vstupu na zahraniční trhy, zahraniční legislativa, rozbor možností financování inovací…).

• Plzeňské podnikatelské vouchery – program města Plzně, ve kterém mohou podniky získat dotaci na nákup služeb výzkumných 
organizací, zejména vysokých škol.

• Zázemí pro inovační firmy – kancelářské prostory v centru města (cowork v Riegrově 1) a v areálu Vědeckotechnického parku Plzeň 
(technologické centrum v Teslově 1 a podnikatelský inkubátor v Morseově 5). 

www.bic.cz



www.czechinvest.org

CzechInvest     
 
Státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu. Podporuje rozvoj podnikání a investic v České republice. 
Českým i zahraničním firmám pomáhá s expanzí a lokalizací investičních záměrů na území ČR prostřednictvím investičních pobídek.  
V rámci programu Technologická inkubace se zaměřuje na podporu startupů. CzechInvest také vlastní rozsáhlou databázi brownfieldů  
a podnikatelských nemovitostí. Také se snaží prohlubovat spolupráci mezi firmami a municipalitami a kultivovat podnikatelské prostředí 
v ČR. 

CzechTrade     
 
Agentura CzechTrade je národní proexportní organizací založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní 
obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. CzechTrade nabízí exportérům informační a asistenční služby, 
které zajišťují profesionálové v České republice a hlavně v zahraničních kancelářích. Výsledkem je komplexní exportní podpora, která 
je maximálně rychlá a především snadno dostupná pro české firmy. Nejvýznamnější přidanou hodnotou spolupráce s CzechTrade 
jsou odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti zahraničních zástupců agentury, jejichž výsledkem je prokázaná úspora času, nákladů  
a minimalizace rizik spojených s mezinárodním obchodem. Rozsáhlá síť zahraničních kanceláří ve více než pěti desítkách zemích na 
pěti kontinentech svojí působností pokrývá Evropu od Skandinávie po Balkán, Východní Evropu a státy SNS, významná africká a asijská 
teritoria, Kanadu, USA, Latinskou Ameriku, Austrálii a Nový Zéland.

www.czechinvest.org 

www.czechtrade.cz

Eurocentrum Plzeň

Eurocentrum je informační místo, kam se občané mohou obracet se svými dotazy týkajícími se EU a evropských fondů. Jeho služby 
jsou zdarma. Zřizovateli jsou Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj. Eurocentrum poskytuje primární konzultace projektových 
záměrů, obecné informace a dotační možnosti z fondů EU. Obecné informace o dotačních titulech jsou k dispozici na www.dotaceEU.cz.

https://eurocentra.cz/eurocentrum-plzen/
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Centrum pro regionální rozvoj                 
                                              
Státní příspěvková organizace, která podporuje rozvoj regionů realizovaný za pomoci fondů EU. Zaměřuje se primárně na podporu 
veřejného sektoru a NNO především z programu IROP (Integrovaný regionální operační program) v oblastech eGovernment a kyber-
netická bezpečnost, IZS, čistá aktivní mobilita (chodníky, cyklostezky, přestupní terminály, silniční nízkoemisní a bezemisní vozidla), 
sociální služby dle zákona o sociálních službách, sociální bydlení, vzdělávací infrastruktura (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ), kulturní dědictví  
a cestovní ruch (památky, knihovny, muzea, doprovodná turistická infrastruktura), veřejná prostranství, komunitně vedený místní rozvoj  
a další. Poskytuje konzultace k projektovým záměrům prostřednictvím konzultačního servisu https://ks.crr.cz/, hodnotí projektové 
žádosti, kontroluje žádosti o platbu a veřejné zakázky a sleduje udržitelnost podpořených projektů.

www.crr.cz

Regionální kancelář pro Plzeňský kraj
+420 601 575 756 
plzen@czechinvest.org

Evropský region Dunaj-Vltava – Poradenská kancelář Dolní Bavorsko                  
                                              
Evropský region Dunaj-Vltava je trilaterální pracovní společenství sedmi partnerských regionů – Horního Rakouska, dolnorakouského 
Mostviertelu a Waldviertelu, Dolního Bavorska s Altöttingem, Horní Falce, Plzeňského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočiny. Jeho 
cílem je rozvoj spolupráce pro dobro obyvatelstva žijícího na tomto území, pro posílení konkurenceschopnosti regionu a pro realizaci 
evropské myšlenky. Součástí Evropského regionu Dunaj Vltava je Poradenská kancelář Dolní Bavorsko, která se zaměřuje zejména na 
prostředkování přeshraničních kontaktů a partnerů v oblasti ekonomiky a technologického transferu.

www.evropskyregion.cz

Národní rozvojová banka 

Hlavním cílem NRB je podílet se na podpoře hospodářského rozvoje prostřednictvím poskytování zvýhodněných finančních produktů. 
Banka poskytuje podnikatelům zvýhodněné úvěry k financování rozvoje podnikání nebo na projekty zaměřené na úspory energie. 

www.nrb.cz



Plzeňský kraj

Možnosti podpory:
•  Dotační program Inkubace firem: Plzeňský kraj (plzensky-kraj.cz)
•  Program Akcelerace firem (Platinn): PLATINN - akcelerační program Plzeňského kraje | inovujtevpk.cz
•  Dotační program Obchůdek 2021+ Plzeňský kraj (plzensky-kraj.cz)
•  Portál Plzeňského kraje o podnikání, vědě, výzkumu a inovacích: www.inovujtevpk.cz

www.plzensky-kraj.cz

www.czechinvest.org

Technologická agentura České republiky (TAČR)                                                                                                       
     
Technologická agentura ČR je státní agentura, která má na starosti přípravu a realizaci programů na podporu aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací napříč všemi obory včetně programů pro potřeby státní správy. Usiluje o provázanější spolupráci 
firem, akademického sektoru a státní správy. Kromě vlastních programů administruje také resortní programy (DOPRAVA 2030, TREND, 
Prostředí pro život) a program veřejných zakázek (BETA 2). Podporuje též mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu  
a vývoje.

www.tacr.cz

Agentura pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest
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Úřad práce    
 
Nabízí podnikatelským subjektům pomoc v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II), který je 
spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Úřad práce dále podporuje Aktivní politiku zaměstnanosti. Cílem je zpružnit 
trh práce, sladit poptávku a nabídku pracovní síly a pomáhat znevýhodněným skupinám osob ve vstupu na volný trh práce.

www.uradprace.cz

Regionální kancelář pro Plzeňský kraj
+420 601 575 756 
plzen@czechinvest.org

NRB taktéž poskytuje záruční programy, které usnadňují podnikatelům získat investiční úvěry od komerčních bank. Banka se v neposlední 
řadě zaměřuje i na podporu veřejného sektoru, kdy městům, obcím či krajům poskytuje nejen finanční služby, ale také poradenství 
spojené s přípravou infrastrukturálních projektů. 

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj se zaměřuje na podporu inovačních firem a rozvoj inovačního ekosystému regionu, a nezapomíná ani na podporu malých  
a drobných podnikatelů prostřednictvím vlastních dotačních programů. Realizuje řadu podpůrných aktivit směřujících k rozvoji spolupráce 
mezi výzkumnými organizacemi, vysokými a středními školami a firmami působícími v regionu. Cílem kraje je vytvořit prostředí přívětivé 
pro podnikání, příjemné k životu a nabízející zajímavé podněty ke studiu a vlastnímu rozvoji. 

www.plzensky-kraj.cz

Státní zemědělský a intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie 
a národních zdrojů. Dotace z EU jsou v rámci Společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního fondu 
(EAGF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a v rámci Společné rybářské politiky z Evropského námořního  
a rybářského fondu (ENRF). Program rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční prostředky z EAFRD, nahradil Horizontální plán rozvoje 
venkova (HRDP) a Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ).

www.szif.cz

https://www.plzensky-kraj.cz/vyhlaseni-dotacniho-programu-inkubace-firem-2023-
https://www.inovujtevpk.cz/platinn-akceleracni-program-plzenskeho-kraje
https://www.plzensky-kraj.cz/vyhlaseni-dotacniho-programu-obchudek-2021-v-plze-1
http://www.inovujtevpk.cz/

