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Agentura pro podnikání a inovace (API)

 příspěvková organizace s celostátní působností podřízená 
Ministerstvu průmyslu a obchodu

 vznik 1.6.2016 účinností zákona č. 149/2016 Sb. 
(původně jedna z divizí Agentury CzechInvest spravující 
strukturální fondy) - požadavek EK, aby subjekty 
hospodařící s prostředky ze zdrojů EU spadaly pod režim 
zákona o státní službě

 zprostředkující subjekt - administrace OP PIK 
(Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu)



Projektový cyklus
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Otevřené výzvy OP PIK 



Inovace – Projekt na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví

INOVACE – PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO 
VLASTNICTVÍ (Výzva II.)

Příjemce podpory malý, střední podnik, veřejná výzkumná instituce, 
VŠ a ostatní instituce terciárního vzdělávání

Míra podpory 50 %

Výše dotace 40 tis. – 1 mil. Kč (v režimu de minimis)

Alokace 50 mil. Kč

Druh výzvy Průběžná

Ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2017



Podporované aktivity 

• vynálezy/patenty, ochranné známky, užitné vzory, průmyslové vzory.

Způsobilé výdaje 

• služby oprávněných zástupců, překlady, správní poplatky.

1 IČ – 1 žádost na celé programovací období

Není vyžadována žádná podnikatelská historie.



Inovace – Projekt na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví

ÚSPORY ENERGIE (Výzva II)

Příjemce podpory malý, střední a velký podnik s 2 podnikatelskou historií 

Míra podpory MP 50%, SP 40%, VP 30 %

Výše dotace 500 tis. – 250 mil. Kč 

Alokace 11 mld. Kč

Druh výzvy Průběžná

Ukončení příjmu žádostí 30. 3. 2018



Podporované aktivity 

a) modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických 
hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti

b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně 
příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s 
energií podle ČSN EN ISO 50001

c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu 
vedoucí ke zvýšení její účinnosti

d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady 
zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)

e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru 
(zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební 
opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace 
vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)

f) využití odpadní energie ve výrobních procesech
g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a 

technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, 
nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti

h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná 
čerpadla a fotovoltaické systémy)

i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro 
vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

* Tato opatření nelze realizovat samostatně, podpořena budou pouze v případě, že budou součástí 
komplexního projektu!



Způsobilé výdaje – projektová dokumentace, inženýrské sítě, 
rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb, vedlejší 
rozpočtové náklady, ostatní stroje a zařízení včetně řídícího SW, 
náklady na zpracování energetického posudku,…. 

1 IČ – 15 žádostí

Nezabírají-li nepodporované ekonomické činnosti více jak 40 % 
energeticky vztažné plochy, lze si nárokovat všechny výdaje na 
objekt. Pokud budou převažovat nepodporované činnosti, projekt 
nebude způsobilý.



Obnovitelné zdroje energie (OZE) - podpora výroby a distribuce 
energie pocházející z obnovitelných zdrojů  (příjem žádostí do 15. 7. 2017)

Úspory energie v SZT – rekonstrukce/ rozvoj soustav zásobování teplem, 
zavedení systému kombinované výroby elektřiny a tepla nebo zvýšení jeho 
účinnosti (příjem žádostí do 31. 10. 2017)

Vysokorychlostní internet - rozšíření moderní infrastruktury umožňující 
v souladu s podmínkami Národního plánu rozvoje sítí nové generace 
spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací 
(příjem žádostí do 26. 9. 2017)

Smart grids I – distribuční sítě (příjem žádostí do 30. 9. 2017) 

Smart grids II – přenosové sítě (příjem žádostí do 2. 1. 2018)

…………..

Expanze – zvýhodněné úvěry - program administruje Českomoravská 
záruční a rozvojová banka (ČMZRB) (příjem žádostí 1. 6. 2017 - 31. 3. 2019)

Další otevřené výzvy



Připravované výzvy OP PIK 



Inovace – Projekt na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví

INOVAČNÍ VOUCHERY (Výzva II)

Příjemce podpory malý a střední podnik s 2 podnikatelskou historií

Míra podpory 75 %

Výše dotace 50 tis. – 299 999 Kč v režimu de minimis

Alokace 164 mil. Kč

Druh výzvy Průběžná

Zahájení příjmu žádostí
Ukončení příjmu žádostí

07/2017
31. 12. 2017



Podporované aktivity/ způsobilé výdaje – nákup poradenských, 
expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací 
pro výzkum a šíření znalosti a akreditovaných laboratoří

-měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, 
výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, 
modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků 
systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo 
zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, 
parametrů, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví 

Max. limit na hodinovou sazbu odborného pracovníka ve VaV je 
stanoven ve výši 1 500 Kč bez DPH/hod.

1 IČO – 3 žádosti 

Přílohy žádosti o podporu – Nabídka poskytnutí služby, 
Podnikatelský záměr a Prohlášení k žádosti o podporu



Inovace – Projekt na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU (Výzva III)

Příjemce podpory malý a střední podnik s 2 letou podnikatelskou historií, 

Míra podpory 70 %
MSP musí organizaci pro výzkum a šíření znalostí 
poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 30 % ZV

Výše dotace 500 tis. – 5 mil. Kč

Alokace 200 mil. Kč

Druh výzvy kolová

Zahájení příjmu žádostí
Ukončení příjmu žádostí

29. 6. 2017
30. 9. 2017



Podporované aktivity - vytvoření partnerství mezi malým a středním 
podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu 
znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá 
přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa 
magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za 
dohledu vybraného expertního pracoviště.

Způsobilé výdaje

Pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a 
pojistné, materiál (na výrobu prototypu + kancelářský), cestovné.

Pro znalostní organizaci: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, 
workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím, režijní 
náklady ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné 

1 IČO – 2 žádosti

Doba udržitelnosti zkrácena na 3 roky



Inovace – Projekt na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví

INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT (Výzva IV)

Příjemce podpory malý, střední a velký podnik s 2 letou podnikatelskou 
historií 

Míra podpory MP 50%, SP 40%, VP 30 %

Výše dotace 1 mil. – 50 mil. Kč

Alokace 3 mld. Kč (pro velké podniky pouze 300 mil. Kč)

Druh výzvy kolová

Zahájení příjmu žádostí
Ukončení příjmu žádostí

06/2017
10/2017



Podporované aktivity

a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a 
služeb (produktová inovace).

b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb 
(procesní inovace). 

c) Zavedení nových metod organizace firemních procesů 
prostřednictvím zavádění nových informačních systémů 
integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené 
především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, 
inovací a výroby (organizační inovace). 

d) Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné 
změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových 
prodejních kanálů (marketingová inovace).



Způsobilé výdaje – projektová dokumentace včetně inženýrské
činnosti, stavby, technologie, software a data, práva k užívání
duševního vlastnictví, certifikace produktů, marketingová inovace,
povinná publicita

Projekty musí mít přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají
výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v
podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a
prokazatelně doloženy (existence funkčního prototypu/ vzorku k
podání žádosti o podporu)

Míra inovativnosti – u MSP min. 5. inovační řád, u VP min. 6.
inovační řád dle Valentovy stupnice

u VP 1 IČO – 1 žádost



Inovace – Projekt na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví

APLIKACE (Výzva IV)

Příjemce podpory malý, střední a velký podnik nebo konsorcium s 2 letou 
podnikatelskou historií 

Míra podpory Průmyslový výzkum: MP 70%, SP 60%, VP 50%
Experimentální vývoj: MP 45 %, SP 35%, VP 25%

* pokud účinná spolupráce uplatněn navíc bonus 15% (u PV MP jen 10 %)

VŠ/organizace VaV 75 %

Max. míra podpory za celý projekt je omezena na 70 % 

Výše dotace 1 mil. Kč – 50 mil. Kč

Alokace 2,5 mld. Kč (pro velké podniky pouze 160 mil. Kč)

Druh výzvy kolová

Zahájení příjmu žádostí
Ukončení příjmu žádostí

08/2017
11/2017



Podporované aktivity - Realizace průmyslového výzkumu a
experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise
(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s
články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory
za slučitelné s vnitřním trhem.

Způsobilé výdaje – mzdy a pojistné, odpisy, materiál, náklady na
smluvní výzkum a konzultační služby, ostatní režie

Účinná spolupráce – pokud v rámci konsorcia hradí min. 10% ZV
organizace VaV (která má právo zveřejňovat výsledky vlastního
výzkumu), nebo pokud je min. 1 člen konsorcia MSP a jeden ze
členů nesmí hradit více než 70 % ZV

Průmyslový výzkum max. 50 % CZV

Projekt musí být vždy ukončen alespoň jedním z těchto výsledků
VaV: prototyp, ověřená technologie, software, poloprovoz, užitný
nebo průmyslový vzor, funkční vzorek, certifikovaná metodika

U VP 1 IČ – 1 žádost, MSP 1 IČ – 2 žádosti



Inovace – Projekt na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví

POTENCIÁL (Výzva IV)

Příjemce podpory malý, střední s 2letou podnikatelskou historií 

Míra podpory 50 %

Výše dotace 2 mil. – 50 mil. Kč

Alokace 1,5 mld. Kč

Druh výzvy kolová

Zahájení příjmu žádostí
Ukončení příjmu žádostí

8/2017
10/2017



• Podporované aktivity - založení nebo rozvoj center 
průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení 
pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra 
nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra 

• Způsobilé výdaje - nákup pozemků, budov, novostavby či 
technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení 
nezbytného pro vybavení centra pro VaV, dlouhodobý nehmotný 
majetek (patenty, licence, know-how, SW), povinná publicita, 

• Minimální výše investice do dlouhodobého majetku využívaného 
pro účely zajištění aktivit projektu činí v MSP 4 mil. Kč.

• Pokud není majetek využíván zcela pro účely projektu, ze za ZV 
možné považovat pouze alikvotní část pořizované ceny

• 1 IČO – 1 žádost



Inovace – Projekt na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE (Výzva III)

Příjemce podpory malý, střední a velký podnik s 2 letou podnikatelskou
historií

Míra podpory a) Elektromobilita: MP 75 %, SP 65 %, VP 55 %
b) Akumulace energie: MP 80 %, SP 70 %, VP 60 %
c) Druhotné suroviny: MP 45 %, SP 35 %, VP 25 %
d) Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě 
MP 30 %, SP 40 %, VP 50 %

Výše dotace a) 50 tis. – 10 mil. Kč/do výše de minimis
b) 50 tis. – 30 mil. Kč/do výše de minimis
c) 1 mil. – 100 mil. Kč
d) 0,5 mil - 30 mil. Kč

Alokace 240 mil Kč (60 mil. Kč na každou aktivitu)

Druh výzvy kolová

Vyhlášení výzvy
Zahájení příjmu žádostí
Ukončení příjmu žádostí

30. 6. 2017
17. 7. 2017
17. 11. 2017



Podporované aktivity 

a) elektromobilita + (rychlo)nabíjecí stanice 75/65/55%

b) akumulace energie 80/70/60 % 

c) druhotné suroviny 45/35/25 %

d) úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě 30/40/50 %

Pořízení elektromobilů (podporované kategorie silničních vozidel) : 

L6 - lehké čtyřkolky ,L7e – malá užitková, M1 – osobní, M2 a M3 do 7,5 t –

minibus, N1 – nákladní do 3,5 t)

Způsobilé výdaje - pořízení vozidla, studie proveditelnosti, stroje a 

zařízení, stavby, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová 

dokumentace



Programy podpory OP PIK

Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4

Inovace Technologie OZE Vysokorychlostní 
internet

Potenciál Progres Úspory energie ICT a sdílené služby

Pre-commercial
public procurement

Poradenství  (pro 
začínající podniky)

Smart grids I. 
(Distribuční sítě)

Proof-of-concept Rizikový kapitál Nízkouhlíkové 
technologie

Aplikace Marketing Úspory energie v SZT

Partnerství 
znalostního transferu

Nemovitosti Smart grids II. 
(Přenosové sítě)

Spolupráce Školicí střediska

Služby infrastruktury

Inovační vouchery



 Regionální kancelář pro Jihočeský kraj

Husova 5, 370 01 České Budějovice

• Ing. Kateřina Moravanská, tel: 296 342 944

• Mgr. Jana Havlíková, tel: 296 342 210

• ceskebudejovice@agentura-api.org

• www.agentura-api.org

mailto:ceskebudejovice@agentura-api.org
http://www.agentura-api.org/


Děkuji za pozornost!
Katerina.Moravanska@agentura-api.org


