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API – Agentura pro podnikání a inovace

CSS – Centrum sdílených služeb 

CZ-NACE – Klasifikace ekonomických činností

ČR – Česká republika

DC – Datová centra

EU – Evropská unie

FAQ – Často kladené dotazy (frequently asked questions)

FVE – Fotovoltaická elektrárna

ICT – Informační a komunikační technologie (information and communication technologies)

IS – Informační systém

IS KP14+ – Informační systém konečného příjemce

IT – Informační technologie

KVET – Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

MS2014+ – Monitorovací systém 2014+

MSP – Malý a střední podnik

OP – Operační program

OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OPPI – Operační program podnikání a inovace

POC – Proof of concept

RIS3 – Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation)

SZT – Soustava zásobování teplem

TUV – Teplá užitková voda

VaV – Výzkum a vývoj

Seznam zkratek
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Úvodem

2   výroční zpráva API  |   2016

Agentura pro podnikání a inovace byla zří-

zena dle zákona č. 149/2016 Sb., kterým 

se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře 

malého a středního podnikání a o změně 

zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 

a jiných ústředních orgánů státní správy, 

ve znění pozdějších předpisů, s účinnos-

tí ke dni 1. červnu 2016. API, jako státní 

příspěvková organizace, podřízená Minis-

terstvu průmyslu a obchodu ČR, zajišťuje 

implementaci podpory podnikání a inovací 

ze strukturálních fondů Evropské unie. API 

zajišťuje administraci operačního progra-

mu Podnikání a inovace pro konkurence-

schopnost (OP PIK) 2014–2020. Agentura, 

jako samostatný zprostředkující subjekt pro 

podporu podnikatelského prostředí v České 

republice, vznikla na základě požadavku 

Evropské komise. Subjekty, které hospoda-

ří s veřejnými prostředky ze zdrojů Evrop-

ské unie, musejí spadat pod režim zákona 

o státní službě. Agentura pro podnikání a 

Rok 2016 byl pro naši novou agenturu klí-

čový. Agentura pro podnikání a inovace 

je velmi mladou organizací, která vznikla 

v průběhu roku 2016, konkrétně k 1. červnu 

2016. Ve stejný den jsem byl zároveň jme-

nován generálním ředitelem agentury.

Pro mnohé se může zdát Agentura pro 

podnikání a inovace (API) nováčkem v obo-

ru poskytování dotací. Pravdou ale je, že 

s administrací projektů máme dlouholeté 

zkušenosti. API vznikla vyčleněním Divize 

strukturálních fondů z agentury CzechIn-

vest a se svým vznikem si přenesla bohaté 

know-how z oblasti administrace projektů  

a strukturálních fondů. Kolegové jsou od-

borníci ve svém oboru a jsou připraveni 

poskytovat našim podnikatelským klientům 

plnou podporu v oblasti zprostředková-

ní dotací z fondů Evropské unie. Zařazení 

Agentury pro podnikání a inovace, státní 

Mgr. Lukáš Vymětal, generální ředitel 

Agentury pro podnikání a inovace

O Agentuře pro podnikání a inovace

příspěvkové organizace, pod režim služeb-

ního zákona, s sebou přineslo od prvního 

dne zřízení společnosti celou řadu nezbyt-

ných kroků, které se musely realizovat bez-

prostředně po zřízení a ve lhůtách stanove-

ných příslušnými zákony.

Za uplynulý půl rok se nám jako zprostřed-

kujícímu subjektu podařilo posunout další 

projekty operačního programu Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost (OP 

PIK) blíže k jejich úspěšnému ukončení  

a proplacení. O dotace z Evropské unie, 

které podporují podnikatelské prostředí, je 

stále velký zájem. Ukázal to Mezinárodní 

strojírenský veletrh, kterého se naše agen-

tura účastnila v prvním říjnovém týdnu roku 

2016, i počet dotazů směřujících k možnos-

tem podpory z fondů EU, s nimiž se kolego-

vé setkávají na Zelené lince.

inovace vznikla vyčleněním Divize struktu-

rálních fondů z agentury CzechInvest.
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Organizační struktura

Věk Ženy Muži Celkem %

do 20 0 0 0 0

21–30 47 18 65 44,2

31–40 41 23 64 43,5

41–50 4 2 6 4,1

51–60 3 4 7 4,8

61+ 2 3 5 3,4

CELKEM 97 50 147 100

Dosažené vzdělání Ženy Muži Celkem %

Střední odborné vzdělání s výučním listem 0 0 0 0

Úplné střední vzdělání s maturitou 9 3 12 8,2

Vyšší odborné vzdělání 0 1 1 0,7

Vysokoškolské vzdělání 88 46 134 91,1

CELKEM 97 50 147 100

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

Stav k 31. prosinci 2016

Členění zaměstnanců dle pohlaví a dosaženého vzdělání

Stav k 31. prosinci 2016

Agentura pro podnikání a inovace 

Organizační struktura – 1. 1. 2017
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Poskytované 
služby

Agentura pro podnikání a inovace plní roli 

zprostředkujícího subjektu. Z této pozice 

vykonává specifické činnosti implementace 

pro dotační podporované aktivity OP PIK, 

například hodnocení projektů z hlediska 

kritérií přijatelnosti a splnění formálních ná-

ležitostí, administraci žádostí o platbu, mo-

nitorování projektů a podobně. 

Podpora žadatelů 

Informační servis o možnostech získání finanční 

podpory 

Poradenství příjemcům podpory

a konzultační služby

Pořádání seminářů a zajištění klientského servisu 

v oblasti dotací na centrále i v jednotlivých regionech

Dalšími významnými 

činnostmi API jsou:

Členění zaměstnanců dle pohlaví

a dosaženého vzdělání
Zastoupení zaměstnanců dle pohlaví a věku

50

38

25

13

0
do 20 21–30 31–40 41–50 51–60 61+

ženy muži

90

68

45

23

0

A – Střední odborné vzdělání s výučním listem

B – Úplné střední vzdělání s maturitou 

C – Vyšší odborné vzdělání

D – Vysokoškolské vzdělání

A B C D

ženy muži
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Strukturální fondy

Operační program Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost je zaměřen na 

zvýšení inovační výkonnosti podniků, vyu-

žití výsledků průmyslového výzkumu a ex-

perimentálního vývoje a rozvoj podnikání  

a konkurenceschopnosti malých a středních 

podniků. Dále podporuje aktivity vedoucí 

ke snižování energetické náročnosti pod-

nikatelského sektoru, činnosti směřující ke 

zvyšování podílu energie z obnovitelných 

zdrojů, rozvoj distribučních sítí a uplatnění 

nových technologií v energetice. Mezi další 

podporované oblasti patří rozšíření vysoko-

rychlostních přístupových sítí k internetu  

a rozvoj informačních a komunikačních 

technologií.

Podpora je zacílena přednostně na malé  

a střední podniky, nicméně specifické akti-

vity jsou vhodné taktéž pro velké podniky, 

podnikatelská seskupení, výzkumné organi-

zace, subjekty inovační infrastruktury, obec-

ně prospěšné společnosti, neziskové organi-

zace či orgány státní správy a samosprávy 

a pro jimi založené a zřizované organizace.

Graf č. 1 – Přehled všech operačních programů v České republice a porovnání jejich alokací

4,7 mld. EUR

 4,6 mld. EUR

4,3 mld. EUR

2,8 mld. EUR

2,6 mld. EUR

2,3 mld. EUR OP Doprava 

Integrovaný regionální OP

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Životní prostředí 

Program rozvoje venkova 

0,03 mld. EUR

OP Rybářství

0,20 mld. EUR

OP Praha – pól růstu

0,22 mld. EUR

OP Technická pomoc

2,1 mld. EUR

OP Zaměstnanost

Operační programy 2014–2020
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Oblasti podpory
Přehled programů podpory OP PIK a jejich zaměření

pořízení technologií, know-
-how a licencí pro realizaci 
projektů navazujících na 
ukončený VaV; ochrana 
duševního vlastnictví

založení a rozvoj center 
průmyslového výzkumu, 
vývoje a inovací

Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

realizace průmyslové-
ho výzkumu a experi-
mentálního vývoje

partnerství mezi výzkum-
nou organizací a malým
/středním podnikem za 
účelem transferu odbor-
ných znalostí

podpora rozvoje klastrů, 
technologických platforem 
a kooperačních sítí

Partnerství znalost-
ního transferu

Inovace

Aplikace

Potenciál

Spolupráce
nákup služeb v oblasti 
inovací od výzkumných 
organizací a certifikova-
ných zkušeben

Inovační vouchery

Prioritní osa 1

Proof of concept Služby 

infrastrukturyověření aplikačního po-
tenciálu nových výsledků 
výzkumu a vývoje před 
jejich možným uplatně-
ním v praxi

výstavba, provoz či 
rozšíření prostor inovační 
infrastruktury (vědecko-
technické parky, pod-
nikatelské inkubátory, 
inovační centra)
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Poradenství

poradenské služby pro 
začínající malé a střed-
ní podniky poskytované 
provozovateli inovační 
infrastruktury

individuální účasti malých 
a středních podniků na 
zahraničních výstavách 
a veletrzích

Marketing

rekonstrukce podnika-
telských objektů a jejich 
infrastruktury a nemovi-
tostí typu brownfield

Nemovitosti

výstavba a rekonstrukce 
školicích center, pořízení 
vybavení školicích prostor

Školicí střediska

Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Prioritní osa 2

Technologie

pořízení nových strojů, 
technologických zaříze-
ní a vybavení
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snížení energetické ná-
ročnosti podnikatelského 
sektoru

Úspory energie

výroba a distribuce 
energie pocházející 
z obnovitelných zdrojů

Obnovitelné 
zdroje energie

zavádění nových techno-
logií v oblasti nakládání 
s energií a druhotných 
surovin

Nízkouhlíkové 
technologie

zlepšení kvality a udrži-
telnosti dodávek elektřiny 
konečným zákazníkům

Smart grids

rekonstrukce a rozvoj 
SZT, zavádění a zvyšo-
vání účinnosti systémů 
KVET

Úspory energie 
v SZT

výstavba, posílení, mo-
dernizace a rekonstruk-
ce přenosové soustavy 
a transformoven

Smart grids II

ICT a sdílené 
služby

tvorba nových IS/ICT ře-
šení, zřizování a provoz 
center sdílených služeb, 
budování a modernizace 
datových center

rozšíření infrastruktury 
umožňující vysokorychlost-
ní přístup k internetu

Vysokorychlostní 
internet

Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpo-

ra zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin.

Prioritní osa 3

Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních komunikačních technologií

Prioritní osa 4
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Program Inovace

Hlavním cílem programu Inovace je posí-
lení inovační výkonnosti domácích firem  
a zvýšení jejich konkurenceschopnosti pro-
střednictvím zvýšení využívání unikátního 
know-how z větší či menší části vzniklého 
ve spolupráci s akademickým a výzkumným 
sektorem. Důležité je rozšíření know-how fi-
rem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti 
interních procesů v oblasti řízení inovací tak, 
aby došlo k nárůstu počtu firem především 
místního původu v pozici technologických 
lídrů, k tvorbě a zavádění nových konku-
renceschopných produktů na globální trh  
a posílení schopností firem v oblasti high-
-tech výroby.

V období od 1. června 2016 do 31. prosince 
2016 byly administrovány projekty ve Vý-
zvě I – Inovační projekt a Výzvě II – Projekt 
na ochranu práv průmyslového vlastnictví 
(hodnocení žádostí, změnová řízení, vydání 
právního aktu rozhodnutí, kontrola výběro-
vých řízení a administrace podaných žádostí  
o platbu). Vyhlášena byla také Výzva III pro-
gramu Inovace – Inovační projekt.

Aktuality 2016

Datum vyhlášení výzvy: 29. května 2015

Datum zahájení příjmu předběžných žádostí: 2. června 2015

Datum ukončení předběžných žádostí: 30. listopadu 2015

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. září 2015

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. dubna 2016

Datum vyhlášení výzvy: 15. prosince 2015

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 4. ledna 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 31. prosince 2017

Výzva I Inovace – Inovační projekt

Výzva II Inovace – Projekt na ochranu práv 

průmyslového vlastnictví

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

0 0 77 26 552 983 0 36 15 751 110,5 15 400

Program podpory
Inovace – Projekt na ochranu práv 

průmyslového vlastnictví – Výzva II

Alokace 50 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

625 10 515 604 086,9 397 6 606 025 276,5 2 836 170 706 25 277 065 819,7 13 304 001

Program podpory
Inovace – Inovační projekt 

Výzva I

Alokace 4 000 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

na ochranu práv průmyslového vlastnictví 
(hodnocení žádostí, změnová řízení, vydání 

vých řízení a administrace podaných žádostí 

Příjemci podpory jsou malé a střední podni-
ky (MSP) a velké podniky.

Datum vyhlášení výzvy: 28. listopadu 2013

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. ledna 2017

Datum ukončení příjmu žádostí: 18. dubna 2017

Výzva III Inovace – Inovační projekt
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Datum vyhlášení výzvy: 29. května 2015

Datum zahájení příjmu předběžných žádostí: 1. června 2015

Datum ukončení předběžných žádostí: 31. srpna 2015

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. prosince 2015

Datum ukončení příjmu žádostí: 7. března 2016

Výzva I Potenciál

Program Potenciál

Cílem programu je podpora zavádění a zvy-
šování kapacit společností pro realizaci vý-
zkumných, vývojových a inovačních aktivit 
a zároveň i zvýšení počtu společností, které 
provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovace. 
Program si dále klade za cíl prohloubení 
spolupráce společností s výzkumnými a vý-
vojovými organizacemi, tvorbu kvalifikova-
ných pracovních míst a tím rozvoj znalostní 
ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení 
společností do národních i evropských pro-

Ve sledovaném období byly administrovány 
projekty z I. výzvy (kontrola úplnosti doku-
mentace, hodnocení žádostí, změnová ří-
zení, příprava popisů projektů na výběrové 
komise).

gramů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování 
konkurenceschopnosti české ekonomiky. 
Výsledky projektů by měly mít předpoklad 
pro tržní uplatnění. Aktivity programu mají 
přímou vazbu na strategický cíl Národní RIS3 
strategie, a to zvýšit inovační poptávku ve 
firmách (i ve veřejném sektoru). Jde přede-
vším o vzájemnou provázanost s typovými 
aktivitami, projekty a operacemi specifické-
ho cíle A1.1 – posílení výzkumné a vývojové 
kapacity podniků Národní RIS3 strategie.

Aktuality 2016

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK

Částka 

v CZK

384 7 609 712 514,9 239 5 059 273 684,9 2 447 209 561 81 1 209 436 874,8 x

Program podpory Potenciál I. výzva

Alokace 2 920 000 000 CZK

Výzva II Potenciál 

Stav k 31. prosinci 2016

Uvedená výzva byla vyhlášena 31. července 2016. Ještě před zahájením příjmu žádostí o podporu dne 26. srpna 2016 

však Řídící orgán rozhodl po jednání s Národním orgánem pro koordinaci (tj. Ministerstvem pro místní rozvoj ČR) o jejím 

zrušení. Zároveň navýšil alokaci pro Výzvu I Potenciál na 2,92 miliardy korun, z čehož 40 % (tj. 1,168 miliardy korun) 

bylo určeno pro úspěšně hodnocené projekty velkých firem a 60 % (tj. 1,752 miliardy korun) pro úspěšně hodnocené 

projekty malých a středních firem. Důvodem k tomuto kroku byl vysoký počet projektů velkých společností s předna-

staveným prvním automatickým podáním žádosti v MS2014+ podaných k 1. prosinci 2015. 
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Výzva III Potenciál

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

x x x x x x x x

Program podpory Potenciál III. výzva

Alokace 2 500 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Datum vyhlášení výzvy: 11. listopadu 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 16. ledna 2017

Datum ukončení příjmu žádostí: 17. dubna 2017
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Program Aplikace

Datum vyhlášení výzvy: 26. června 2015

Datum zahájení příjmu předběžných žádostí: 26. června 2015

Datum ukončení předběžných žádostí: 30. září 2015

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. října 2015

Datum ukončení příjmu žádostí: 7. března 2016

Cílem programu Aplikace je získávání no-

vých znalostí potřebných pro vývoj nových 

produktů, materiálů, technologií a služeb 

prostřednictvím realizace projektů průmys-

lového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Výsledky těchto činností povedou k zavádě-

ní inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů 

konkurenceschopných na světových trzích.

Příjemci podpory jsou MSP, velké podniky 

a organizace pro výzkum a šíření znalostí.

V období od 1. června 2016 do 31. prosince 

2016 byly administrovány projekty ve Výzvě 

I a II programu Aplikace (hodnocení Žádostí, 

změnová řízení, příprava popisů projektů na 

výběrové komise) a byla vyhlášena Výzva III 

pro tento program.

Datum vyhlášení výzvy: 11. března 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. března 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. dubna 2016

Aktuality 2016

Výzva I. Aplikace

výběrové komise) a byla vyhlášena Výzva III 

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

659 9 470 000 000 529 6 339 326 759 2 105 906 431 0 0 0

Program podpory Aplikace I. výzva

Alokace 4 000 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Výzva II. Aplikace

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

x x 4 24 242 707 x 0 0 0

Program podpory Aplikace II. výzva

Alokace 40 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016
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Program Partnerství 
znalostního transferu

Program je zaměřen na posílení mobility 

a rozvoj transferu znalostí mezi podniko-

vou a akademickou sférou s cílem podpo-

řit a urychlit inovační procesy v podnicích 

a sblížení výzkumných témat prováděných 

ve veřejném sektoru s potřebami podniků. 

Obecným cílem programu je nárůst interak-

cí mezi podniky a organizacemi pro výzkum  

a šíření znalostí a větší otevření vysokých 

škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Podporovanou aktivitou je vytvoření part-

nerství mezi malým a středním podnikem 

a organizací pro výzkum a šíření znalostí 

za účelem transferu znalostí, souvisejících 

technologií a dovedností, ke kterým pod-

nik nemá přístup. Znalostní transfer je rea-

lizován za účasti absolventa magisterského 

Ve sledovaném období byly administrová-

ny projekty z Výzvy I. Především v průbě-

hu června 2016 byla finalizována kontrola 

formálních náležitostí a přijatelnosti těchto 

projektů, které byly následně předány k věc-

nému hodnocení interním hodnotitelům. 

V závěru roku 2016 byla administrována 

řada změnových řízení a bylo přistoupeno 

Datum vyhlášení výzvy: 29. května 2015

Datum zahájení příjmu předběžných žádostí: 2. června 2015

Datum ukončení předběžných žádostí: 30. září 2015

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. prosince 2015

Datum ukončení příjmu žádostí: 7. března 2016

Datum vyhlášení výzvy: 24. října 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 7. listopadu 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 7. února 2017

či doktorského studia přímo v provozovně 

podniku za dohledu vybraného expertního 

pracoviště. Příjemci podpory jsou MSP a or-

ganizace pro výzkum a šíření znalostí, při-

čemž každá výzva specificky určuje, o které 

konkrétní organizace se jedná.

Výzva I Partnerství znalostního transferu

Aktuality 2016

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

71 162 112 401,5 49 106 874 888,4 x 3 5 006 184,4 0

Program podpory
Partnerství znalostního 

transferu I. výzva

Alokace 300 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Výzva II Partnerství znalostního transferu

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

x x 0 0 x 0 0 0

Program podpory
Partnerství znalostního 

transferu II. výzva

Alokace 280 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

k procesu vydávání rozhodnutí o poskyt-

nutí dotace. Také byla dne 24. října 2016 

vyhlášena Výzva II Partnerství znalostního 

transferu. V roce 2016 však nebyla podána 

žádost o podporu. Příjem žádostí je otevřen 

až do 7. února 2017.
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Program Spolupráce

Cílem programu je rozvoj inovačních sítí – 

klastrů, technologických platforem a dalších 

typů kooperačních sítí – jako nástroje pro 

zvýšení intenzity společných výzkumných, 

vývojových a inovačních aktivit mezi pod-

nikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. 

Posilování vzájemných vazeb na regionální, 

nadregionální i mezinárodní úrovni povede 

k rozvoji ekonomiky založené na znalostech 

a inovacích a naplňování konceptu inte-

ligentní specializace. Příjemcem podpory 

může být právnická osoba, jde-li o účelově 

zřízené zájmové sdružení podnikatelů (ze-

jména malých a středních podniků) spolu  

s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí 

Ve sledovaném období byly administrová-

ny projekty z Výzvy I Spolupráce – Klastry, 

Výzvy II Spolupráce – Klastry – Kolektivní 

výzkum a Výzvy I Spolupráce – Technolo-

gické platformy. Výzva I Spolupráce – Kla-

stry byla v systému MS2014+ vyhlášena 

v rámci čtyř samostatných Výzev. Každá 

tato Výzva byla zaměřena na jednu ze čtyř 

podporovaných aktivit – kolektivní výzkum, 

sdílenou infrastrukturu, internacionalizaci 

Datum vyhlášení výzvy: 29. května 2015

Datum zahájení příjmu předběžných žádostí: 2. června 2015

Datum ukončení předběžných žádostí: 31. srpna 2015

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. prosince 2015

Datum ukončení příjmu žádostí: 7. března 2016

Výzva I Spolupráce – Klastry 

Datum vyhlášení výzvy: 11. března 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. března 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. dubna 2016

či jinými institucemi a organizacemi. V pří-

padě výzev Spolupráce – Klastry musí tato 

právnická osoba splňovat také definici MSP.

klastru a rozvoj klastrové organizace. Byla 

provedena kontrola formálních náležitostí 

a přijatelnosti projektů z uvedených výzev, 

v rámci administrace byla posuzována změ-

nová řízení projektu a ke konci roku 2016 

byl zahájen proces vydávání rozhodnutí  

o poskytnutí dotace. Dne 24. října 2016 

byla vyhlášena Výzva III Spolupráce – Klas-

try, která byla stejně jako Výzva I rozdělena 

v systému MS2014+ na čtyři samostatné vý-

zvy dle podporovaných aktivit. 

Do 31. prosince 2016 bylo přijato šest Před-

běžných žádostí o podporu, přičemž příjem 

žádostí je otevřen až do 7. února 2017.

Aktuality 2016

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

84 592 930 774,30 54 390 433 074,3 x 7 44 051 240 0

Program podpory Spolupráce – Klastry I. výzva

Alokace 500 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Výzva II Spolupráce – Klastry – 

Kolektivní výzkum

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

x x 3 11 007 159,6 x 0 0 0

Program podpory
Spolupráce – Klastry – 

Kolektivní výzkum II. výzva

Alokace 40 000 000  CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Program podpory Spolupráce – Klastry I. výzva
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Datum vyhlášení výzvy: 24. října 2016

Datum zahájení příjmu předběžných žádostí: 7. listopadu 2016

Datum ukončení předběžných žádostí: 20. ledna 2017

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 7. února 2017

Datum ukončení příjmu žádostí: 7. dubna 2017

Datum vyhlášení výzvy: 15. prosince 2015

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 4. ledna 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 4. května 2016

Výzva III Spolupráce – Klastry

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

6 47 829 478,33 0 0 x 0 0 0

Program podpory Spolupráce – Klastry III. výzva

Alokace 410 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Výzva I Spolupráce – 

Technologické platformy

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

x x 21 95 390 038,5 0 0 0 0

Program podpory
Spolupráce – Technologické 

platformy I.výzva

Alokace 80 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016
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Program Inovační vouchery

Hlavním cílem programu Inovační vouche-

ry je rozvoj komunikace a sdílení poznatků  

a know-how mezi podnikovou a výzkumnou 

sférou, které mohou podnikatelské subjekty 

využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních 

inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi 

podniky a organizacemi pro výzkum a šíření 

znalostí bude mít přímý dopad na posílení 

konkurenceschopnosti malých a středních 

podniků.  Příjemci podpory jsou MSP.

V období od 1. června 2016 do 31. prosince 

2016 byla vyhlášena Výzva I programu pod-

pory Inovační vouchery a následně admini-

strovány projekty v této výzvě (hodnocení 

žádostí o podporu, změnová řízení, vydání 

právního aktu rozhodnutí a administrace 

podaných žádostí o platbu). 

Datum vyhlášení výzvy: 31. května 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. června 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 31. května 2017

Výzva I Inovační vouchery

Aktuality 2016

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

x x 186 37 420 318 x 10 1 909 149,8 0

Program podpory Inovační vouchery

Alokace 200 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016
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Program Služby infrastruktury

Aktivita a) nebyla v roce 2016 vyhlášena

Aktivita b) provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis

Aktivita c) rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií

Aktivita d) výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační 

  infrastruktury pro podnikatelské subjekty

Forma a výše podpory:

Možné způsobilé výdaje:

Hlavním cílem programu podpory je zkva-

litňovat služby podpůrné inovační infra-

struktury, která povede ke zvýšení intenzity 

společných výzkumných, vývojových a ino-

vačních aktivit mezi podnikatelskými sub-

jekty a mezi veřejným a podnikovým sek-

torem se zaměřením zejména na realizaci 

nových technologií a konkurenceschopných 

V období od 1. června 2016 do 31. pro-

since 2016 byly administrovány projekty ve 

Výzvě I a ve Výzvě II, dále byly připravovány 

podklady pro zveřejnění Výzvy III, která byla 

vyhlášena 28. listopadu 2016. Zpřístupně-

ní příjmu žádostí je plánováno na 1. února 

2017.

výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke 

zlepšení mezisektorové spolupráce a rozvoji 

podmínek pro inovační firmy a konkurenční 

výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího 

efektivitu celého inovačního systému  Čes-

ké republiky. Příjemci podpory jsou MSP, 

velké podniky, municipality, vysoké školy  

a univerzity.

Bylo přijato 23 projektů v hodnotě 795 mi-

lionů korun dotace, z toho 113 milionů ko-

run dotace pro velké podniky, alokace 20 % 

pro velké podniky nebyla vyčerpána. Kritéria 

přijatelnosti a formální náležitosti splnilo 16 

projektů v hodnotě 688 milionů korun do-

tace, z toho 43 milionů korun dotace pro 

velké podniky, schváleno již bylo 11 projek-

tů v hodnotě necelých 419 milionů korun 

dotace, z toho 38 milionů korun pro velké 

podniky.

Bylo přijato 18 projektů v hodnotě 656 mi-

lionů korun, z toho 99 milionů korun pro 

velké podniky, alokace 20 % pro velké pod-

niky nebyla vyčerpána. Kritéria přijatelnos-

ti a formální náležitosti splnilo 9 projektů 

v hodnotě 450 milionů korun dotace, z toho 

69 milionů korun dotace pro velké podniky. 

Aktuality 2016 Výzva I: Výzva II:

1–30 milionů korun v případě projektů neobsahujících stavební práce

5–300 milionů korun v případě projektů obsahujících stavební práce

Dlouhodobý hmotný majetek, například nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury

Dlouhodobý nehmotný majetek, pořízení patentů, licencí a know-how apod., a to do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt

Provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod.

Podporované aktivity:
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Datum vyhlášení výzvy: 15. prosince 2015

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 4. ledna 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 4. května 2016

Datum vyhlášení výzvy: 31. května. 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 15. června 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 30.září 2016

Výzva I Služby infrastruktury

Výzva II Služby infrastruktury

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

x x 18 633 713 484 99 416 314 0 0 0

Program podpory Výzva II

Alokace 700 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

x x 23 795 139 793 113 694 294 0 0 0

Program podpory Výzva I

Alokace 1 400 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016
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Program Proof of concept (POC)

Plánovaným cílem programu Proof of con-

cept je podpora aktivit, které pomohou za-

jistit rozvoj transferu technologií a znalostí 

mezi výzkumnými organizacemi a podniky, 

které mohou výsledky výzkumu uplatnit 

v praxi. Program si bude klást za cíl posí-

lení vazeb mezi výzkumnými organizacemi 

a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a kon-

Program Proof of concept byl v roce 2016 

vytvořen a předložen ke schválení Vládě ČR. 

Jeho schválení se předpokládá v roce 2017. 

Program Technologie

Hlavním cílem programu Technologie je 

podporovat zvyšování počtu realizovaných 

nových podnikatelských záměrů začínajících 

drobných podnikatelů a malých a středních 

podniků v hospodářsky problémových re-

gionech, přispívajících k rozvoji těchto re-

gionů a zvyšování zaměstnanosti. Program 

Technologie je rozdělen do několika výzev, 

přičemž Výzva I a Výzva V je určena pro za-

(pro začínající drobné podnikatele s historií do 3 let)

V období 1. června 2016 do 31. prosince 2016 byly administrovány 

podané žádostio platbu ve Výzvě I a byla vyhlášena Výzva v 

programu Technologie.

Datum vyhlášení výzvy: 29. května 2015

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. června 2015

Datum ukončení příjmu žádostí: 31. října 2015

čínající drobné a malé podnikatele s historií 

do 3 let. Výzva III programu Technologie byla 

určena pro podnikatele s nejméně dvoule-

tou historií podnikání a Výzva IV pro pod-

nikatele s alespoň tříletou podnikatelskou 

historií. Podporovanými aktivitami v těchto 

výzvách jsou pořízení nových strojů, techno-

logických zařízení a vybavení. Podporována 

je ekonomická činnost vymezená seznamem 

Aktuality 2016

Výzva I Technologie

kurenceschopnosti firem. Výsledky projektů 

budou posilovat předpoklad pro jejich další 

tržní uplatnění.

podporovaných ekonomických činností 

podle CZ-NACE (v každé výzvě odlišně). Vý-

zva III a Výzva IV se týkala drobných, ma-

lých a středních podnikatelů v hospodářsky 

problémových regionech České republiky  

a na území s vysokou mírou nezaměstna-

nosti.

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

x x 278 54 147 040 x 75 12 940 773 11 985 419

Program podpory Technologie Výzva I

Alokace 250 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016
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Datum vyhlášení výzvy: 11. listopadu 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 9. prosince 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 28. února 2017

Datum vyhlášení výzvy: 11. listopadu 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 9. prosince 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 28. února 2017

Datum vyhlášení výzvy: 15. prosince 2015

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 4. ledna 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 19. ledna 2016

Výzva III Technologie
(pro podnikatele s nejméně dvouletou historií)

Výzva IV Technologie
(pro podnikatele s nejméně tříletou historií)

Výzva V Technologie
(pro začínající malé podniky s historií do 3 let)

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka Částka

x x 278 54 147 040 x 75 12 940 773 11 985 419

Program podpory Technologie Výzva III

Alokace 250 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Tato výzva, jež byla plánována pro rok 2016, nebyla po rozhodnutí 

řídícího orgánu realizována. Výzva přímo navazovala na program 

Rozvoj v operačním programu Podnikání a inovace.

Výzva II Technologie

Program podpory
Technologie Výzva II

vazba na ROZVOJ

Alokace nevyužito

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

x x 314 1 815 506 645 x x x x

Program podpory Technologie Výzva IV

Alokace 1 800 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

x x 314 1 815 506 645 x x x x

Program podpory Technologie Výzva IV

Alokace 1 800 000 000 CZK 

Stav k 31. prosinci 2016
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Program Marketing

Program Marketing je zaměřen na podpo-

ru vstupu malých a středních podniků na 

zahraniční trhy. Cílem programu je posíle-

ní růstových motivací malých a středních 

podniků, jejich schopnosti a marketingo-

vé připravenosti nacházet nové trhy mimo  

Českou republiku (územně i produktově), 

vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím sou-

visí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, 

rozšiřování exportní působnosti, výrobních  

a prodejních aktivit. Podporovanými ak-

tivitami jsou usnadnění vstupu MSP na  

zahraniční trhy prostřednictvím jejich indi-

viduálních účastí na zahraničních výstavách  

a veletrzích a s tím související služby.

V roce 2016 byly administrovány projekty 

z Výzvy I, která byla vyhlášena v roce 2015 

Datum vyhlášení výzvy: 24. října 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 7. listopadu 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 31. ledna 2017

(příjem žádostí byl ukončen 9. listopadu 

2015). V prvním čtvrtletí roku 2016 byla 

dokončena kontrola formálních náležitostí 

a přijatelnosti projektů, během celého roku 

probíhalo hodnocení podaných žádostí, byla 

posuzována změnová řízení a docházelo  

k vydávání právních aktů rozhodnutí. 

V mnoha projektech již byly realizovány prv-

ní etapy, a tak byly administrovány žádosti  

o platbu a s tím související kontroly výběro-

vých řízení. Dne 24. října 2016 byla vyhlášena 

Výzva II programu Marketing. Příjem žádos-

tí o podporu probíhá od 7. listopadu 2016  

a bude ukončen až 31. ledna 2017. V tabul-

ce níže je uveden průběžný stav ke konci roku 

2016. Dotace na projekt je poskytována do 

výše 50 % způsobilých výdajů, minimálně 

ve výši 200 tisíc korun a maximálně do výše  

5 milionů korun. Alokace Výzvy je 450 mi-

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

x x 264 433 918 642 x 179 259 412 170 20 506 614

Program podpory Marketing – I. výzva

Alokace 300 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Výzva II Marketing

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

x x 196 293 821 490 x x x x

Program podpory Marketing – II. výzva

Alokace 450 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Výzva I Marketing

Aktuality 2016

lionů korun. Oproti Výzvě I došlo ke změně 

způsobu příjmu žádostí o podporu, a to na 

kolový sběr žádostí. Podporovanými aktivi-

tami jsou prezentace podniků na veletrzích 

a výstavách v zahraničí a s tím související 

tvorba propagačních materiálů a doprava 

vystavovaných exponátů na veletrh či výsta-

vu, které bývají zajištěny externím dodava-

telem.telem.
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Program Nemovitosti

Dotační program Nemovitosti cílí na úče-

lovou podporu rekonstrukcí zanedbaných  

a technicky nevyhovujících budov a objektů, 

převážně typu brownfields, a jejich přeměnu 

na moderní výrobní a podnikatelskou infra-

strukturu. Program Nemovitosti si klade za 

úkol usnadňovat malým a středním podni-

katelům modernizaci zastaralých, prosto-

rově a technicky nevyhovujících budov pro 

provádění podporovaných ekonomických 

činností nebo jejich nahrazení novými bu-

dovami pro podnikání ve všech regionech 

kromě hl. m. Prahy, umožňujících tak zacho-

vání a zvyšování zaměstnanosti v regionu či 

přispívajících ke zlepšení životního prostředí 

nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

Výše uvedené potvrzují konkrétní projekto-

vé žádosti podané ve dvou prozatím vyhlá-

šených výzvách.

Rok 2016 představoval pro program pře-

devším zpracování a vyhodnocování žá-

dostí podaných v rámci Výzvy I, která byla 

Datum vyhlášení výzvy: 29. května 2015

Datum zahájení příjmu předběžných žádostí: 1. června 2015

Datum ukončení předběžných žádostí: 30. listopadu 2015

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. prosince 2015

Datum ukončení příjmu žádostí: 26. ledna 2016

Datum vyhlášení výzvy: 24. října 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 21. listopadu 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 5. prosince 2016

Aktuality 2016

vyhlášena k 29. květnu 2015, přičemž 

žádosti o podporu sestavené na podkla-

dě předběžných žádostí byly přijímány od  

1. prosince 2015. Těchto žádostí Agentura 

obdržela celkem 307 v souhrnné hodnotě 

přesahující 3,874 miliardy korun. Pracovníci 

oddělení programu během prvních 6 měsí-

ců roku 2016 úspěšně zpracovali a předali 

do dalšího hodnocení více než 120 žádostí 

o podporu, které byly postupně vyhodno-

covány poskytovatelem a byla jim vydávána 

rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na jejich 

podkladě příjemci zahájili intenzivní práci 

na stavebních projektech ústících v první 

podané žádosti o platbu. Součástí formální 

kontroly byla rovněž kontrola cca 20 projek-

tů označených jako „zásobníkové“, které 

byly v případě existence dodatečných pro-

středků (vzniklých především neúspěchem 

některých projektů ve věcném hodnocení) 

předávány poskytovateli k dodatečnému vy-

dání rozhodnutí s cílem vyčerpat maximum 

z určené alokace ve výši 1,5 miliardy korun.

Ke dni 24. říjnu 2016 byla s odkazem na 

Výzva I Nemovitosti

Výzva II Nemovitosti

obrovský zájem podnikatelské veřejnos-

ti a vysoký počet neúspěšných uchazečů 

z Výzvy I (časové hledisko kontinuálního 

systému hodnocení neumožnilo některým 

žadatelům včas podat tak, aby na ně zbyly 

prostředky z omezené alokace) vyhlášeno 

nové kolo příjmu žádostí v podobě Výzvy II. 

Tato doznala několika optimalizačních změn 

za účelem cílení podpory do zpracovatel-

ského průmyslu (omezení podporovaných 

CZ–NACE směrem k 10–33) omezení mož-

nosti dotační podpory nákupu, která je nově 

směřována výhradně do stavebních a rekon-

strukčních úprav. Výzva II opět zaznamena-

la obrovský převis podaných žádostí, který 

téměř čtyřikrát překročil vyhlášenou alokaci, 

díky čemuž byl příjem žádostí po 14 dnech 

poskytovatelem dotace uzavřen.

obrovský zájem podnikatelské veřejnos

ti a vysoký počet neúspěšných uchazečů 

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

873 9 989 177 000 307 3 874 243 406 0 106 1 128 763 833 24 670 875,2

Program podpory Nemovitosti Výzva I

Alokace 1 500 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

0 x 343 3 935 423 777 0 0 0 0

Program podpory Nemovitosti Výzva II

Alokace 950 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016
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Program Školicí střediska

Hlavním cílem programu Školicí střediska je 

zlepšit podmínky pro rozvoj lidských zdro-

jů prostřednictvím zajištění infrastruktury 

potřebné pro realizaci a organizaci vzdělá-

vání zaměstnanců a dále zajištění potřeb-

ných školicích pomůcek a dalšího souvise-

jícího vybavení. Dalším cílem programu je 

pak samotná realizace vzdělávacích aktivit 

prostřednictvím tzv. křížového financování. 

Podporovanými aktivitami programu jsou 

výstavba, rekonstrukce nebo modernizace 

prostor pro školení, může se jednat o celé 

samostatné budovy nebo jen jednotlivé ško-

licí místnosti. Další podporovanou aktivitou 

V období od 1. června 2016 do 31. prosince 

2016 byly administrovány projekty ve Výzvě 

Výzva I Školicí střediska

Výzva II Školicí střediska

je pořizování vybavení do školicích center 

ať už v podobě nábytku, nebo běžných  

i specifických školicích pomůcek a progra-

mů. Příjemcem podpory mohou být malé  

a střední podniky podnikající ve vymezených 

CZ-NACE. Další podmínkou programu je, že 

školenými osobami musejí být z nadpolovič-

ní většiny být zaměstnanci podniků z pod-

porovaných CZ-NACE.

Aktuality 2016

I (hodnocení žádostí, změnová řízení, vydání 

právního aktu rozhodnutí, kontrola výběro-

vých řízení) a dále byla vyhlášena Výzva II 

programu Školicí střediska, konkrétně dne 

24. října 2016, příjem žádostí byl zahájen 

14. listopadu 2016.

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

291 889 000 000 121 325 000 000 0 0 0 0

Program podpory Školicí střediska – Výzva I

Alokace 500 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

0 0 30 110 342 282 0 0 0 0

Program podpory Školicí střediska – Výzva II

Alokace 250 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Datum vyhlášení výzvy: 24. října 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 14. listopadu 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 14. února 2017

Datum vyhlášení výzvy: 29. května 2015

Datum zahájení příjmu předběžných žádostí: 2. června 2015

Datum ukončení předběžných žádostí: 31. srpna 2015

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. prosince 2015

Datum ukončení příjmu žádostí: 7. března 2016
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Výzva I Obnovitelné zdroje energie
Datum vyhlášení výzvy: 15. prosince 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 4. ledna 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 4. května 2016

Hlavním cílem programu podpory Obno-

vitelné zdroje energie je podpora projektů 

zabývajících se vyvedením tepla, případně 

bioplynu z bioplynových stanic, výstavba  

a rekonstrukce zdrojů KVET z biomasy, vý-

stavba a rekonstrukce zdrojů tepla z bioma-

sy – kotelny, výstavba a rekonstrukce malých 

vodních elektráren do 10 MW instalované-

ho výkonu. Určitým problémem, který má 

vliv na počty předložených žádostí, je ne-

možnost čerpání provozní podpory s ohle-

dem na dvojí podporu pro jeden projekt. 

Některým žadatelům proto vychází ekono-

Výzva  II. na předkládání žádostí probíhá od 

23. ledna 2017 do 15. července 2017.  Alo-

kace je 800 milionů korun.

Program Obnovitelné zdroje energie

micky výhodnější čerpání provozní podpory 

na vyrobenou energii. V první výzvě bylo 

předloženo 15 žádostí s tím, že 8 žádostí 

bylo Výběrovou komisí Ministerstva průmy-

slu a obchodu ČR schváleno k financování. 

Alokace prostředků v této výzvě byla 360 

milionů korun.

Aktuality 2016

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

0 0 15 151 920 265 34 792 265 0 0 0

Program podpory Obnovitelné zdroje energie

Alokace 360 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016
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Výzva II Úspory energie
Datum vyhlášení výzvy: 28. listopadu 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 15. prosince 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. března 2018

Výzva I Úspory energie
Datum vyhlášení výzvy: 29. května 2015

Datum zahájení příjmu předběžných žádostí: 1. června 2015

Datum ukončení předběžných žádostí: 31. srpna 2015

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. září 2015

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. dubna 2016

Program Úspory energie

Výzva programu Úspory energie je zaměře-

na zejména na opatření ke snižování ener-

getické náročnosti budov. Projekty s tímto 

zaměřením představovaly největší objem 

žádostí. Další opatření jako rekonstruk-

ce a modernizace rozvodů elektřiny, plynu  

a tepla v budovách, zavádění a modernizace 

systémů měření a regulace, využití odpadní 

energie ve výrobních procesech, snižová-

ní energetické náročnosti technologických 

procesů a instalace kogenerační jednotky 

pro vlastní spotřebu byla v rámci podaných 

Ve Výzvě II pro program Úspory energie 

došlo ke změnám v možnosti dopočtení vý-

chozího stavu budov při neexistenci dokladů 

k předcházející spotřebě energií v minulých 

projektových žádostí zastoupena v menším 

měřítku. Jako komplementární byla zavede-

na opatření na modernizaci osvětlení budov 

a průmyslových areálů a instalace obnovi-

telných zdrojů energie pro vlastní spotřebu 

podniku.

Aktuality 2016

letech, nový výpočet uznatelných nákla-

dů při zvýšené kapacitě výrobního zařízení  

a zvýšení limitu výkonu FVE pro vlastní spo-

třebu na 100 kWp. Nově bude možné hradit 

způsobilé výdaje na energetický posudek  

a projektovou dokumentaci v rámci de mi-

nimis, a to před termínem uznatelnosti ná-

kladů.

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

1 425 10 553 948 903 576 4 567 650 069 1 807 059 255 67 306 030 080 0

Program podpory Úspory Energie I

Alokace 5 000 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

0 0 14 124 175 1067 57 335 637 0 0 0

Program podpory Úspory Energie II

Alokace 11 000 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016
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Program Smart grids I

Cílem programu je zlepšení kvality, spoleh-

livosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek 

elektřiny konečným zákazníkům a přiblíže-

ní se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 

za současné minimalizace úzkých profilů  

a integrace decentralizovaných zdrojů ener-

gie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení 

konkurenceschopnosti, kvality životního 

prostředí a energetické bezpečnosti České 

republiky. Program podporuje nasazení au-

tomatizovaných dálkově ovládaných prvků 

Ve sledovaném období byly administrovány 

projekty ve Výzvě I. Dále probíhalo hodno-

cení žádostí, administrace změnových ří-

Výzva I Smart grids
Datum vyhlášení výzvy: 22. prosince 2015

Datum zahájení příjmu předběžných žádostí: 4. ledna 2016

Datum ukončení předběžných žádostí: 7. března 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. března 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. června 2016

v distribučních soustavách, nasazení tech-

nologických prvků řízení napětí a výběrové 

osazení měření kvality elektrické energie  

v distribučních soustavách a dále řešení lo-

kální bilance řízením toků výkonu mezi od-

běrateli a provozovatelem distribuční sítě.

Aktuality 2016 zení. Byla finalizována kontrola formálních 

náležitostí a přijatelnosti těchto projektů, 

jež byly následně předány k věcnému hod-

nocení interním hodnotitelům.

zení. Byla finalizována kontrola formálních 

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

15 851 244 000 3 152 641 009 152 641 009 0 0 0

Program podpory Smart grids I

Alokace 250 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016
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Program Smart grids II

Cílem programu je zlepšení kvality, spoleh-

livosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek 

elektřiny konečným zákazníkům za součas-

né minimalizace úzkých profilů a integrace 

decentralizovaných zdrojů energie. Tyto 

změny budou mít vliv na zvýšení konku-

renceschopnosti, kvality životního prostředí  

a energetické bezpečnosti České republiky. 

Podporované aktivity jsou dotvoření plně 

funkčního a propojeného vnitřního trhu s 

elektřinou a zajištění spolehlivých vedení 

výkonů v rámci trhů s elektřinou v Evropské 

unii.

Ve sledovaném období byly administrovány 

projekty ve Výzvě I se zaměřením na hod-

nocení žádostí, změnová řízení. Pracovníci 

agentury finalizovali kontrolu formálních 

náležitostí a přijatelnosti těchto projektů, 

jež byly následně předány k věcnému hod-

nocení interním hodnotitelům. Dne 11. lis-

topadu 2016 byla vyhlášena Výzva II, podle 

které příjem žádostí o podporu probíhá od 

1. prosince 2016 do 2. ledna 2018. Do kon-

ce roku 2016 do Výzvy II nebyl přijat žádný 

projekt.

Výzva I Smart grids II
Datum vyhlášení výzvy: 22. prosince 2015

Datum zahájení příjmu předběžných žádostí: 4. ledna 2016

Datum ukončení předběžných žádostí: 7. března 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. března 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. června 2016

Aktuality 2016

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

11 2 358 575 700 5 711 581 200 711 518 200 0 0 0

Program podpory Smart grids II

Alokace 1 800 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016
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Výzva I Nízkouhlíkové technologie
Datum vyhlášení výzvy: 7. března 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. dubna 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 31. července 2016

Program Nízkouhlíkové technologie

Cílem programu podpory a Výzvy je pod-

pořit konkurenceschopnost podniků  

a udržitelnost české ekonomiky prostřed-

nictvím zaváděním inovativních technologií 

v oblasti elektromobility, nakládání s energií  

a využití druhotných surovin. Dalším cílem 

je zvýšení využití efektivnějších a spolehli-

vějších nízkouhlíkových technologií, kte-

ré se zatím v České republice běžně neu-

platňují. Výstupem projektů realizovaných  

v rámci této výzvy je rozšiřování nabíjecí infra-

struktury, počet pořízených elektromobilů, 

využití potenciálu pro zavádění moderních 

nízkouhlíkových technologií v oblasti naklá-

Od 1. června 2016 do 31. prosince 2016 

byly administrovány projekty ve Výzvě I. 

dání energií a zvýšení soběstačnosti České 

republiky v surovinových zdrojích substitucí 

primárních zdrojů druhotnými surovinami, 

čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti 

rovněž i celkový inovační potenciál Česka.

V rámci této výzvy jsou podporovány tyto 

aktivity:

     Elektromobilita

     Akumulace energie 

     Druhotné suroviny Probíhalo hodnocení žádostí, změnová ří-

zení, byla finalizována kontrola formálních 

náležitostí a přijatelnosti těchto projektů 

následně předaných k věcnému hodnocení 

interním hodnotitelům.

Aktuality 2016

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

0 0 82 345 502 643 34 623 369 0 0 0

Program podpory Nízkouhlíkové technologie I

Alokace 260 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016
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Program Úspory energie v soustavách 
zásobování teplem (SZT)

Cílem programu Úspory energie v sousta-

vách zásobování teplem (SZT) je podpora 

konkurenceschopnosti a udržitelnosti české 

ekonomiky prostřednictvím maximálního vy-

užití kombinované výroby elektřiny a tepla. 

Podporovány jsou aktivity zaměřené na 

výstavbu, rozvoj a propojování existujících 

soustav zásobování tepelnou energií včet-

ně předávacích stanic. Podporované akti-

vity jsou Rekonstrukce soustav zásobování 

tepelnou energií s cílem dosáhnout úspo-

ru primární energie, případně využití tepla  

z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny  

a tepla nebo odpadního tepla z průmyslo-

vých procesů. Dále Instalace solárních ko-

V uplynulém roce byly administrovány 

projekty ve Výzvě I. Stejně jako v dalších 

souběžných výzvách probíhalo hodnocení 

Datum vyhlášení výzvy: 22. prosince 2015

Datum zahájení příjmu předběžných žádostí: 4. ledna 2016

Datum ukončení předběžných žádostí: 7. března 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. března 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. června 2016

lektorů a tepelných čerpadel pro předehřev 

teplé užitkové vody (TUV), které budou sou-

částí soustav zásobování tepelnou energií. 

Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných 

plynových kogeneračních jednotek v sou-

stavách zásobování tepelnou energií. V ne-

poslední řadě jsou podporována i techno-

logická zařízení sloužící k měření a regulaci 

v daných soustavách zásobování tepelnou 

energií.

Aktuality 2016

žádostí. Významnou agendou byla též změ-

nová řízení. V rámci administrace projektů 

byla finalizována kontrola formálních ná-

ležitostí a přijatelnosti těchto projektů, jež 

byly následně předány k věcnému hodnoce-

ní interním hodnotitelům.

Výzva Úspory energie v SZT I

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

85 1 085 470 341 52 743 665 799 677 494 000 0 0 0

Program podpory Úspory energie v SZT I

Alokace 1 000 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

−31



Výzva ICT a SS 

Program ICT a sdílené služby

Cílem programu je zvýšení nabídky nových 

informačních systémů, ICT řešení a vysoce 

sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících 

rovněž efektivní využití informačních bází 

(big data) a mobilního sdílení informací, 

cloudových řešení a služeb a nových soft-

warových produktů a služeb, moderních 

digitálních služeb, a to včetně související im-

plementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění 

produktů českých IT podniků na globálním 

trhu. V neposlední řadě rozvoj znalostí a do-

vedností IT odborníků.

V období od 1. června 2016 do 31. prosince 

2016 byly administrovány projekty ve Výzvě 

I (hodnocení žádostí, změnová řízení, vydání 

právního aktu rozhodnutí, kontrola výběro-

vých řízení) a dále byly vyhlášeny tři samo-

Program Vysokorychlostní internet

Program má za cíl rozšíření moderní, kvalitní 

a bezpečné infrastruktury umožňující vyso-

korychlostní přístup k internetu (přístupové 

sítě nové generace) do lokalit, ve kterých 

není tento přístup zajištěn a není pravděpo-

dobné, že bude zajištěn tržními mechanis-

my na komerční bázi. Lokality, které mohou 

být předmětem podpory (tzv. bílá místa), 

identifikuje nezávislý sektorový regulační 

úřad, tj. Český telekomunikační úřad. Vyhlá-

šení výzvy bylo z rozhodnutí řídícího orgánu 

odloženo na rok 2017.

Prostřednictvím podpory center sdílených 

služeb má tento program za cíl snižování 

investičních nákladů a nákladovosti procesů 

a zvyšování efektivity činností v podnicích,  

a tím zvyšování jejich konkurenceschopnosti.

Aktuality 2016
statné výzvy pro jednotlivé aktivity jako sou-

část Výzvy II (Tvorba nových IS/ICT řešení, 

Budování a modernizace datových center, 

Zřizování a provoz center sdílených služeb). 

Dále byla vyhlášena výzva III – pro začínají-

cí podniky. Pro všechny Výzvy vyhlašované 

v roce 2016 platí následující harmonogram:

Datum vyhlášení výzvy: 24. října 2016

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. listopadu 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 16. února 2017

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

552 6 968 723 318 344 2 791 523 785 566 183 291 51 395 520 865 0

Program podpory ICT a SS – Výzva I

Alokace 2 250 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016
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Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

x x 61 474 126 037 87 995 711 0 0 0

Program podpory ICT a SS – Výzva II - IS/ICT

Alokace 2 000 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

x x 5 45 637 600 39 440 640 0 0 0

Program podpory ICT a SS – Výzva II – CSS

Alokace 700 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

x x 2 34 078 925 0 0 0 0

Program podpory ICT a SS – Výzva II - DC

Alokace 750 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016

Podané předběžné žádosti Podané žádosti o podporu Projekty s právním aktem
Proplacené 

prostředky

Počet Částka v CZK Počet
Částka v CZK 

celkem

Částka v CZK 

velké podniky
Počet Částka v CZK Částka v CZK

x x 23 60 931 304 0 0 0 0

Program podpory ICT a SS – Výzva III

Alokace 300 000 000 CZK

Stav k 31. prosinci 2016
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Program podpory Alokace (CZK)
Podané předběž-

né žádosti (CZK)

Podané žádosti 

o podporu (CZK)

Projekty s práv-

ním aktem (CZK)

Proplacené pro-

středky (CZK)

OP PIK Celkem 66 140 000 000 61 360 194 188 48 331 162 140 2 446 451 225 70 482 309

Prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Potenciál I. výzva 2 920 000 000 7 609 712 514 5 059 273 685 0 0

Potenciál III. výzva 2 500 000 000 x příjem od 16.1.2017 0 0

Aplikace I. výzva 4 000 000 000 9 470 000 000 6 339 326 759 0 0

Aplikace II. výzva 40 000 000 x 24 242 707 0 0

Aplikace III. výzva 4 500 000 000 x příjem od 20.1.2017 0 0

Inovace – Inovační projekt I. výzva 4 000 000 000 10 515 604 087 6 606 005 277 277 065 820 13 304 001

Inovace – Patent II. výzva 50 000 000 x 26 552 983 15 751 111 15 400

Inovace – Inovační projekt III. výzva 5 000 000 000 x příjem od 18.1.2017 0 0

Inovační vouchery 200 000 000 x 37 420 318 1 909 150 0

Spolupráce – Klastry I. výzva 500 000 000 592 930 774 390 433 077 44 051 240 0

Spolupráce – Technologické platformy 

I. výzva
80 000 000 x 95 390 039 0 0

Spolupráce – Klastry II. výzva 40 000 000 x 11 007 160 0 0

Spolupráce – Klastry III. výzva 410 000 000 47 829 478 0 0 0

Partnerství znalostního transferu I. výzva 300 000 000 162 112 402 106 874 888 5 006 184 0

Partnerství znalostního transferu II. výzva 280 000 000 x 0 0 0

Služby infrastruktury I. výzva 1 400 000 000 x 795 139 793 0 0

Služby infrastruktury II. výzva 700 000 000 x 656 109 983 0 0

Služba infrastruktury III. výzva 1 750 000 000 x příjem od 1. 2. 2017 0 0

Prioritní osa 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Marketing I. výzva 300 000 000 x 433 918 642 259 412 170 20 506 614 

Marketing II. výzva 450 000 000 x 293 821 490 0 0 

Technologie I. výzva 250 000 000 x 54 147 040 12 940 773 11 985 419

Technologie II. výzva * 2 000 000 000 x 1 320 000 000

Technologie III. výzva 3 000 000 000 x 5 813 752 427 0 0 

Technologie IV. výzva 1 800 000 000 x 1 815 506 645 0 0 

Technologie V. výzva 50 000 000 x 3 796 020 0 0 

Nemovitosti I. výzva 1 500 000 000 9 989 177 000 3 874 243 406 1 128 763 833 24 670 875

Nemovitosti II. výzva 950 000 000 x 3 935 423 777 0 0

Školicí střediska I. výzva 500 000 000 889 000 000 325 000 000 0 0 

Školicí střediska II. výzva 250 000 000 x 110 342 282 0 0 

Prioritní osa 3 – Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti 

nakládání s energií a druhotných surovin

Úspory energie I. výzva 5 000 000 000 10 553 948 903 4 567 650 069 306 030 080 0 

Úspory energie II. výzva 11 000 000 000 x 124 175 107 0 0

Obnovitelné zdroje energie I. výzva 360 000 000 x 151 920 265 0 0 

Úspory energie v SZT  I. Výzva 1 000 000 000 1 351 336 011 743 665 799 0 0 

Smart grids I – Distribuční sítě I. výzva 250 000 000 851 244 000 152 641 009 0 0 

Smart grids II – Přenosové sítě I. výzva 1 800 000 000 2 358 575 700 711 581 200 0 0 

Souhrnná tabulka za programy od 1. června 2016 do 31. prosince 2016
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Program podpory Alokace (CZK)
Podané předběž-

né žádosti (CZK)

Podané žádosti 

o podporu (CZK)

Projekty s práv-

ním aktem (CZK)

Proplacené pro-

středky (CZK)

Smart Grids II – Přenosové sítě II. výzva 2 500 000 000 x 0 0 0

Nízkouhlíkové technologie I. výzva 260 000 000 x 345 502 643 0 0

Prioritní osa 4 – Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

ICT a sdílené služby I. výzva 2 250 000 000 6 968 723 318 2 791 523 785 395 520 865 0

ICT a sdílené služby II. výzva 3 450 000 000 x 553 842 562 0 0

ICT a sdílené služby III. výzva 300 000 000 x 60 931 304 0 0

Zdroj dat: MS2014+; Souhrnné údaje k 31. prosinci 2016

*Hodnoty této výzvy se nepromítají do souhrnných součtů. Projekty podané ve II. výzvě pro-

gramu podpory Technologie nebyly hodnoceny a byly uspokojeny v rámci III. výzvy programu. 

podpory Rozvoj - IV. prodloužení v OPPI. Souhrnná tabulka za programy od 1. června 2016 do 

31. prosince 2016
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Aktivity v regionech
Agentura pro podnikání a inovace provozuje 

síť 13 regionálních kanceláří ve všech kraj-

ských městech České republiky. Regionální 

kanceláře jsou zaměřeny zejména na pora-

denskou a konzultační činnost operačního 

programu Podnikání a inovace pro kon-

kurenceschopnost, jehož je Agentura pro 

podnikání a inovace zprostředkujícím sub-

jektem. Regionální kanceláře se etablovaly 

jako silný partner, jehož služby, know-how 

a jedinečný znalostní systém jsou využívány 

významnými regionálními strukturami při 

Hlavními činnostmi regionálních kanceláři jsou:

Marketingové aktivity regionálních kancelá-

ří byly v roce 2016 zaměřeny na pravidelné 

semináře pro žadatele OP PIK s tematikou: 

utváření koncepcí a strategických cílů rozvo-

je regionu. 

Při vzniku Agentury pro podnikání a inovace 

jejím oddělením od Agentury pro podpo-

ru podnikání a investic CzechInvest nebyla 

nijak narušena kontinuita a komplexnost 

poskytovaného konzultačního servisu pro 

žadatele a příjemce. Mimo rozsahu služeb 

bylo zachováno i společné umístění kancelá-

ře obou agentur v původním místě.

Prezentace, semináře a školení pro budoucí či stávající žadatele OP PIK

Poradenství žadatelům a příjemcům k žádosti o podporu, realizaci projektu a podmínkám v průběhu realizace celého projektového cyklu

Administrace žádostí o podporu v systému MS2014+ v programech Technologie (pro začínající podnikatele) a Inovační vouchery 

Aktivní spolupráce s regionálními subjekty a partnery v regionu

Monitoring podnikatelského prostředí, získané informace přispívají ke zvyšování absorpční kapacity OP PIK

Průvodce systémem MS2014+

Nově vyhlášené výzvy

Žádost o platbu

Monitoring a pravidla pro výběr 

dodavatele

Marketingové aktivity

Velká část seminářů byla realizována pro 

menší skupiny v rámci kapacit zasedacích 

místností jednotlivých regionálních kance-

láří. Toto nastavení přináší efektivitu nejen 

z hlediska nákladů, ale i lepší interaktivitu 

školených účastníků. Regionální projektoví 

manažeři se zúčastnili či zrealizovali celkem 

56 marketingových akcí, na kterých bylo 

proškoleno 1 341 účastníků. 

na kterých bylo proškoleno

56
marketingových akcí,

účastníků

1 341

Prezentace, semináře a školení pro budoucí či stávající žadatele OP PIK.

Poradenství žadatelům a příjemcům k žádosti o podporu i realizaci 

projektu a podmínkám v průběhu realizace celého projektového cyklu.

Poradenství žadatelům a příjemcům k žádosti o podporu i realizaci projektu 

a podmínkám v průběhu realizace celého projektového cyklu.

Monitoring podnikatelského prostředí, získané informace přispívají ke 

zvyšování absorpční kapacity OP PIK.

Aktivní spolupráce s regionálními subjekty a partnery v regionu.

10 %

55 %

7 %
3 %

25 %

Počet zrealizovaných seminářů a počet účastníků

Vytíženost regionálních kanceláří dle 

hlavních činností

počet účastníků počet seminářů

Pravidla pro výběr dodavatelů 

Monitoring a žádost o platbu 

Nové výzvy OP PIK a OP PIK obecně

5

14

37

129

1065

147

−36



Žadatelům a příjemcům podpory OP PIK 

bylo poskytnuto 10 680 bezplatných kon-

zultací (telefonické, e-mailové a osobní)  

k podnikatelskému plánu, podání žádosti  

o podporu, realizaci projektu a podmín-

kám v průběhu celého projektového cyklu  

Region Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Jihočeský 32 95 150 135 116 180 101

Jihomoravský 136 135 185 212 241 342 185

Karlovarský 30 21 59 60 55 97 61

Královéhradecký 64 31 67 122 109 138 116

Liberecký 74 93 86 113 104 166 88

Moravskoslezský 152 126 187 183 248 327 291

Olomoucký 123 89 134 168 186 336 253

Pardubický 12 86 141 98 116 160 110

Plzeňský 94 59 101 122 73 137 96

Praha a SČ 86 67 0 0 6 100 71

Ústecký 30 21 59 60 55 97 61

Vysočina 126 76 187 163 152 267 137

Zlínský 76 51 83 113 124 157 48

Celkem 1035 950 1439 1549 1585 2504 1618

OP PIK – četnost konzultací dle regionu v jednotlivých měsících roku 2016

v IS KP14+. Nejčastěji se konzultace týka-

ly obecné metodiky OP PIK, podání žádosti 

o podporu v IS KP14+  a programů Nemo-

vitosti, Technologie, Marketing, Inovace  

a Úspory energie.

OP PIK – četnost konzultací dle regionů
Regionální projektoví manažeři vykonáva-

li roli projektových manažerů v programu 

Technologie – výzvách určených pro začína-

jící podnikatele a dále v programu Inovační 

vouchery. Regionální projektoví manažeři 

API aktivně spolupracují s regionálními sub-

jekty a partnery na rozvoji podnikatelského 

prostředí České republiky a přispívají tak ke 

zvyšování absorpční kapacity OP PIK. Mezi 

tyto subjekty patří hospodářské komory, 

inovační centra, Svaz průmyslu a dopravy, 

jednotlivé krajské pobočky Agentury pro re-

gionální rozvoj, vysoké školy a univerzity či 

podnikatelské inkubátory a vědeckotechnic-

ké parky. Naši zástupci v regionech se také 

účastní pracovních skupin, které zastřešují 

jednotlivé krajské úřady. Jedná se zejména 

o Regionální stálou konferenci a Krajskou 

radu pro inovace vzniklou na základě regi-

onálních inovačních strategií. Jejich cílem je 

posílení konkurenceschopnosti místní eko-

nomiky a dalšího hospodářského rozvoje 

regionu.
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Zelená informační linka

Od 1. června 2016 do 31. prosince 2016 

bylo na Zelené informační lince zodpově-

zeno 6 684 dotazů klientů. Nejvíce dotazů 

kladli žadatelé k aplikaci IS KP14+, což je in-

formační systém, jehož prostřednictvím jsou 

podávány žádosti o podporu do dotačních 

programů OP PIK. Dalším častým tématem 

dotazů byl program Technologie v OP PIK, 

v listopadu byla vyhlášena Výzva IV a Výzva 

V v rámci tohoto programu, dne 9. prosin-

ce 2016 byl potom zahájen příjem žádostí  

o podporu. Často žadatelé a příjemci kon-

zultovali dotazy týkající se metodické oblas-

ti, nejvíce se zajímali o problematiku výbě-

rového řízení a správného postupu výběru 

dodavatele. Další časté dotazy směřovaly 

k programu Nemovitosti, v jehož rámci pro-

bíhal od 21. listopadu do 5. prosince 2016 

příjem žádostí o podporu ve Výzvě II. Dota-

zů k obecným záležitostem týkajícím se OP 

PIK vyřídili analytici fondů EU celkem 582, 

jednalo se zejména o konzultace podnika-

telských záměrů a pro ně vhodných progra-

mů podpory OP PIK. 

Bezplatná informační linka 800 800 777 je dostupná z celé České republiky a volání na toto číslo je zdarma jak 

z pevné linky, tak i z čísel mobilních operátorů. Na informační linku lze v pracovních dnech mezi 9. a 13. hodinou 

směřovat dotazy k operačnímu programu Podnikání a inovace (OPPI) a k operačnímu programu Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost (OP PIK). 

Téma Počet dotazů

IS KP14+

(předběžná žádost o podporu a žádost o podporu: 1 226, žádost o platbu: 65, 

monitoring: 40, ostatní: 7)
1 338

Program Technologie 921

Metodika OP PIK

(pravidla pro výběr dodavatelů: 467, definice malého a středního podniku a de 

minimis: 190, pravidla pro publicitu: 61, ostatní: 50, pravidla etapizace: 6)

774

Program Nemovitosti 732

Obecné informace k OP PIK 582

Pět nejčastějších témat dotazů v období 1. června – 31. prosince 2016
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Obecné k OPPI

Programy OPPI

Služby infrastruktury

Inovace – patent

eAccount

Nízkouhlíkové technologie

Aplikace

Školicí střediska

Potenciál

Inovace – inovační projekt

Inovační vouchery

Marketing

Úspory energie

ICT a sdílené služby

Obecné k OP PIK

Nemovitosti

Metodika OP PIK

Technologie

IS KP14+

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že se nej-

více dotazů vztahovalo k aplikaci IS KP14+ 

(1 338). Dále bylo vyřízeno 774 hovorů tý-

kajících se metodiky (tato oblast zahrnuje 

především problematiku výběru dodava-

tele, povinnou publicitu projektu, definici 

malého a středního podniku a de minimis).

Co se týká jednotlivých programů podpory 

OP PIK, analytici nejčastěji zodpovídali do-

tazy na programy, v rámci kterých byly ve 

sledovaném období vyhlášeny výzvy a probí-

hal příjem žádostí o podporu. Konkrétně se 

jednalo o programy Technologie (921 dota-

zů), Nemovitosti (732 dotazů), ICT a sdílené 

služby (384 dotazů), Úspory energie (341 

dotazů) a Marketing (341 dotazů). Některé 

z dotazů žadatelů se týkaly OPPI, operační-

ho programu na podporu podnikatelů pro 

předchozí programové období 2007–2013. 

Konkrétně se jednalo o aplikaci eAccount 

sloužící k administraci projektů podaných 

v OPPI, na kterou se dotazovalo 95 žada-

telů. Z této oblasti zajímala žadatele zejmé-

na problematika monitoringu projektů (80 

dotazů). K programům podpory OPPI padlo 

celkem 20 dotazů, naprostá většina z nich 

se týkala programu Rozvoj. Dotazů obec-

ného charakteru k OPPI bylo položeno 20 

a v rámci metodiky OPPI analytici fondů EU 

vyřídili osm hovorů.

Kromě Zelené informační linky mají žadatelé 

možnost využít také sběrnou adresu progra-

my@agentura-api.org, kam mohou zasílat 

své dotazy k OP PIK i ke svým konkrétním 

projektům. V období od 30. května 2016 do 

31. prosince 2016 bylo zodpovězeno 2 916 

písemných dotazů zaslaných na sběrnou ad-

resu. Nejvíce dotazů, celkem 579, se týkalo 

metodiky OP PIK. Celkem 311 písemných 

dotazů směřovalo k aplikaci pro správu pro-

jektů IS KP14+. Často se také zaslané otáz-

ky týkaly obecných záležitostí OP PIK (210 

dotazů). Další časté dotazy se vztahovaly  

k jednotlivým programům podpory OP PIK, 

zejména k programům Technologie (341 

dotazů), Nemovitosti (292 dotazů) a Úspory 

energie (228 dotazů).

Počet telefonických dotazů za jednotlivé 

oblasti OP PIK a OPPI v období 

1. 6. – 31. 12. 2016
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Marketing a komunikace
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Za období 1. června 2016 – 31. prosince 2016 byla evidováno několik písemných podání fyzických a právnic-

kých osob, které byly v roce 2016, ode dne zřízení Agentury pro podnikání a inovace, vyřizovány agenturou.

Výroční zpráva obsahuje údaje podle § 18 odst. 1 zákona: 

a) Počet podaných žádostí o informace 1

b) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1

c) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

d) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu 

o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se 

soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance 

a nákladů na právní zastoupení

0

e) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0

f) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0

g) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0

−40



Marketing

Marketingové akceWebové stránky

Semináře OP PIK

1. 6. 2016 – 31. 12. 2016

Regionální kanceláře Centrála

Počet seminářů Počet účastníků Počet seminářů Počet účastníků

Výběr dodavatele v OP PIK 5 129 7 126

Žádost o platbu a monitoring projektu 14 147 5 139

Představení výzev a systému podání žádosti 

v IS KP14+
37 1065 8 187

Celkem 56 1341 20 452

 1) Souhrnný údaj za rok 2016. Do 10. října 2016 byly novinky OP PIK rozesílány tzv. mailingem z adresy newsletter@czechinvest.org, od té doby je zasílán newsletter 

prostřednictvím služby MailChimp z adresy programy@agentura-api.org.

Agentura pro podnikání a inovace provozu-

je vlastní webové stránky dostupné na ad-

rese www.agentura-api.org. Na této adrese 

jsou dostupné informace o agentuře a její 

činnosti a fungování a webová adresa slou-

ží jako hlavní zdroj informací pro žadatele  

a příjemce o dotačních programech OP PIK, 

které API administruje. Vedle zveřejňování 

dokumentace relevantní pro dotační pro-

gramy OP PIK je na webu publikována řada 

článků, návodů a FAQ, které napomáhají 

snadnější administraci dotačních projektů 

žadateli. 

Agentura pro podnikání a inovace pořádá 

na centrále a prostřednictvím svých regio-

nálních kanceláří velké množství vlastních 

seminářů zaměřených na OP PIK a dále se 

účastní řady akcí našich partnerů, kde pre-

zentuje možnosti podpory podnikání v rám-

ci OP PIK. Vlastní akce jsou zaměřeny ze-

jména na prezentaci aktuálních možností 

podpory – nových výzev. Šířením povědomí 

o možnostech podpory podnikání se posilu-

je absorpční kapacita OP PIK. Žadatelé jsou 

dále na seminářích seznamováni s aplikací 

IS KP14+, prostřednictvím které je projekt 

administrován. Velká pozornost je věnová-

na prohlubování informovanosti žadatelů  

a příjemců v oblasti správného výběru doda-

vatele v OP PIK. Celkem se ve sledovaném 

období uskutečnilo 76 seminářů, kterých se 

zúčastnilo 1793 zástupců žadatelů a příjem-

ců OP PIK.

Newsletter

Veřejnost, žadatelé a příjemci podpory z OP 

PIK mohou získat veškeré potřebné infor-

mace na webových stránkách API www.

agentura-api.org. Zde mají také možnost 

zaregistrovat se k odběru novinek z oblasti 

dotačních programů (odběr newsletteru). 

Ten je potom zájemcům posílán na e-mai-

lovou adresu, kterou vyplnili. Ke dni 10. 

října 2016 bylo evidováno 1 487 zaregistro-

vaných odběratelů novinek OP PIK. Ke dni 

22. prosince 2016 bylo k odběru přihlášeno  

1 017 zájemců (pro zasílání novinek byla 

nutná nová registrace každého uživatele 

v systému na nových webových stránkách 

API). Od června do prosince 2016 bylo zare-

gistrovaným zájemcům rozesláno 31 news-

letterů.1
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Setkání klastrových manažerů

Mezinárodní strojírenský veletrh

Nejvýznamnější akce

V prvním říjnovém týdnu se Agentura pro podni-

kání a inovace zúčastnila Mezinárodního strojíren-

ského veletrhu v Brně. Agentura se prezentovala 

na společném stánku Ministerstva průmyslu a ob-

chodu ČR, agentur CzechInvest, CzechTrade a API. 

V rámci doprovodného programu se konal semi-

nář Nové výzvy v operačním programu Podnikání  

a inovace pro konkurenceschopnost – příležitost 

pro rozvoj vašeho podnikání, který si nenechalo 

ujít 140 účastníků. Ti se dozvěděli vše o plánova-

ných výzvách a byli upozorněni na úskalí a nejčas-

tější chyby, kterých se žadatelé o dotaci dopouštějí.

V říjnu 2016 se v Praze uskutečnilo již tradič-

ní Setkání klastrových manažerů. Semináře se 

zúčastnilo téměř 50 účastníků z řad zástupců 

klastrů, organizací pro výzkum a šíření znalostí  

a organizací podporujících podniky. Stěžejním té-

matem celé akce bylo představení Výzvy III pro-

gramu Spolupráce – Klastry operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Dále byla klastrovým manažerům představena 

možnost financování poradenských, expertních  

a podpůrných služeb v oblasti inovací prostřednic-

tvím Výzvy I programu Inovační vouchery. Debato-

valo se ale také o aktuálním stavu vývoje klastro-

vých organizací a jejich řízení v České republice  

a budoucích aktivitách Národní klastrové asociace.
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Hospodaření
Nakládání agentury s finančními prostředky 

za rok 2016 skončilo zlepšeným hospodář-

ským výsledkem ve výši 4 837 944 korun.

Podíl celkových nákladů dle zdroje 

financování činnosti agentury za 

období 1. června 2016 – 31. pro-

since 2016 lze procentuálně vy-

číslit:

V následující tabulce je uvedena struktura všech nákladů a výnosů dle jednotlivých zdrojů financování agentury.

Zdroj financování (v CZK) Rok 2016

Příspěvek na činnost – provoz 5 192 477

TP OP PIK 66 856 279

CELKEM 72 048 756

TP OP PIK 92,8 %

Příspěvek na činnost 7,2 %

Účet Název položky Provoz (CZK) TP OP PIK (CZK) Celkem (CZK)

501 Spotřeba materiálu 160 304 217 065 377 369

502 Spotřeba energie 3 778 287 602 291 380

511 Opravy a udržování 107 144 35 405 142 549

512 Cestovné 170 717 379 049 549 766

513 Náklady na reprezentaci 11 398 30 000 41 398

518 Ostatní služby 4 059 206 5 108 384 9 167 589

521 Mzdové náklady 224 133 43 745 369 43 969 502

524 Zákonné sociální pojištění 42 715 14 810 055 14 852 770

527 Zákonné sociální náklady 2 713 654 598 657 311

538 Jiné daně a poplatky 10 870 10 870

551 Odpisy DM 343 497 343 497

558 Náklady DHM 25 950 1 509 027 1 534 977

549 Ostatní náklady z činnosti 15 959 81 067 97 025

563 Kurzové ztráty 14 095 -1 341 12 754

Náklady celkem 5 192 477 66 856 279 72 048 756

663 Kurzové zisky 506 506

671 Transfery 10 029 916 66 856 279 76 886 195

Výnosy celkem 10 030 422 66 856 279 76 886 701
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Kontakty

Centrála API

Telefon: 296 342 444

E-mail: info@agentura-api.org

Datová schránka: ID – nntwcis

Žitná 18

120 00 Praha

Česká republika

Zelená informační linka
o programech podpory podnikání

pondělí až pátek 9–13 hod.

Telefon: +420 800 800 777

E-mail: programy@agentura-api.org

Odbor marketingu a komunikace
Telefon: +420 296 342 590

WWW: www.czechinvest.org

Tisková mluvčí: Petra Menclová

Telefon: +420 296 342 430

E-mail: petra.menclova@czechinvest.org

Sekretariát vedoucího služebního úřadu
Michaela Kotnourová

Telefon: +420 296 342 444

E-mail: michaela.kotnourova@agentura-api.org

Jihočeský kraj
Telefon: +420 296 342 944

E-mail: ceskebudejovice@agentura-api.org

Husova 5

370 01 České Budějovice

Liberecký kraj
Telefon: +420 296 342 970

E-mail: liberec@agentura-api.org

Nám. Dr. E. Beneše 4/12

460 01 Liberec

Středočeský kraj a Praha
Telefon: +420 296 342 827

E-mail: praha@agentura-api.org

Štěpánská 15

120 00 Praha

Olomoucký kraj
Telefon: +420 296 342 985

E-mail: olomouc@agentura-api.org

Jeremenkova 40 B/17.patro

772 00 Olomouc

Zlínský kraj
Telefon: +420 296 342 955

E-mail: zlin@agentura-api.org

Vavrečkova 5262

761 01 Zlín

Ústecký kraj
Telefon: +420 296 342 989

E-mail: ustinadlabem@agentura-api.org

Mírové náměstí 34

400 01 Ústí nad Labem

Karlovarský kraj
Telefon: +420 296 342 960

E-mail: karlovyvary@agentura-api.org

Jaltská 906/1

360 01 Karlovy Vary

Jihomoravský kraj
Telefon: +420 296 342 940, +420 296 342 941

E-mail: brno@agentura-api.org

Spielberk Office Centre – Holandská 3

639 00 Brno

Pardubický kraj
Telefon: +420 296 342 931

E-mail: pardubice@agentura-api.org

K Vinici 1256

530 02 Pardubice

Moravskoslezský kraj
Telefon: +420 296 342 978, +420 296 342 979

E-mail: ostrava@agentura-api.org

Na Jízdárně 2824/2

702 00 Ostrava

Plzeňský kraj
Telefon: +420 296 342 967

E-mail: plzen@agentura-api.org

Americká 8/39 

301 00 Plzeň

Kraj Vysočina
Telefon: +420 296 342 994

E-mail: jihlava@agentura-api.org

Komenského 31

586 01 Jihlava

Královéhradecký kraj
Telefon: +420 296 342 950

E-mail: hradeckralove@agentura-api.org

Soukenická 54/8

500 03 Hradec Králové

Regionální kanceláře API
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