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Agentura pro podnikání a inovace splnila zadání pro dosažení pravidla N+3 
 

Praha, 13. prosince 2018 – Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK), významně přispěla k dosažení splnění pravidla 

N+3 pro rok 2018. Celkově agentura předala řídícímu orgánu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), 

na dotačních projektech více než 5 200 žádostí o platbu za 14, 4 miliardy korun.  

 

Úkolem API je pomáhat zájemcům o dotace s přípravou žádostí a s administrací schválených dotačních projektů. 

Finálním krokem před proplacením dotace je tzv. žádost o platbu, kterou žadatelé předkládají ke kontrole 

zprostředkujícímu subjektu a ta je následně předána k proplacení řídícímu orgánu, MPO. Za letošní rok předala 

agentura řídícímu orgánu více než 3 200 žádostí o platbu za 9,7 miliardy korun.   

 

„I když je splnění pravidla N+3 pro nás důležitý milník, nepřestáváme se plně soustředit na servis, který poskytujeme 

žadatelům o dotace,“ uvedl Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace. 

 

Řídícímu orgánu, API a dalším subjektům zapojeným do administrace OP PIK se podařilo dosáhnout splnění milníku 

N+3 pro rok 2018 i přes problémy s nedostatkem pracovních sil, s administrativně náročnější kontrolou nebo 

zvýšenými kontrolními opatřeními. 

 

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

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

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

zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace 

a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a 

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

Kontakt pro média:  
Agentura pro podnikání a inovace   

Silvie Marhoulová     

tisková mluvčí      

silvie.marhoulova@agentura-api.org   

+420 721 043 400     
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