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Agentura pro podporu podnikání
a investic CzechInvest je státní
příspěvková organizace
podřízená Ministerstvu průmyslu
a obchodu ČR, která posiluje
konkurenceschopnost české
ekonomiky prostřednictvím
podpory malých a středních
podnikatelů, podnikatelské

infrastruktury, inovací
a získáváním zahraničních
investic z oblasti výroby,
strategických služeb
a technologických center.
V rámci zjednodušení
komunikace mezi státem,
podnikateli a Evropskou unií
CzechInvest zastřešuje celou
oblast podpory podnikání ve
zpracovatelském průmyslu, a to
jak z prostředků EU, tak ze
státního rozpočtu. CzechInvest
dále propaguje Českou
republiku v zahraničí jako
lokalitu vhodnou pro umisťování
mobilních investic, je výhradní
organizací, která smí
nadřízeným orgánům předkládat
žádosti o investiční pobídky,
a podporuje české firmy, které
mají zájem zapojit se do
dodavatelských řetězců
nadnárodních společností.
Prostřednictvím svých služeb
a rozvojových programů tak
CzechInvest přispívá k rozvoji
domácích firem, českých a

zahraničních investorů
i celkového podnikatelského
prostředí.
Dotace z evropských
strukturálních fondů

Od března roku 2007 posílají
podnikatelé agentuře
CzechInvest žádosti o dotace z
Operačního programu Podnikání
a inovace. Za dva roky, tedy od
začátku března 2007 do konce
února 2009, obdržela agentura 6
257 registračních žádostí v
hodnotě 66,6 miliardy korun.
V programovacím období 20072013 mohou čeští podnikatelé
z Operačního programu
Podnikání a inovace (OPPI)
získat až 100 miliard korun nebo
přesněji 3,6 miliardy euro.

Přehled aktuálních výzev Operačního programu Podnikání a inovace
Registrační žádost

Plná žádost

Program podpory
Zahájení příjmu

Ukončení příjmu

Zahájení příjmu

Ukončení příjmu

Progres

16. 3. 2009

-

-

31. 12. 2009

Záruka

23. 2. 2009

Rozvoj

15. 4. 2009

15. 7. 2009

15. 6. 2009

15. 9.2009

ICT a strategické služby

2. 3. 2009

2. 10. 2009

1. 5. 2009

15. 1. 2009

Inovace – projekt

15. 4. 2009

30. 6. 2009

1. 7. 2009

31. 12. 2009

Inovace – patent

1. 6. 2009

31. 5.2010

1. 9. 2009

31. 8. 2010

Potenciál

3. 3. 2008

30. 9. 2009

15. 7. 2008

30. 11. 2009

Spolupráce –
technologické platformy

1. 6. 2009

1. 10. 2009

1. 9. 2009

30. 11. 2009

Prosperita

9. 9. 2008

31. 7. 2009

10. 12. 2008

31. 12. 2009

Školicí střediska

3. 3. 2008

31. 8. 2009

15. 7. 2008

30. 9. 2009

31. 12. 2009

Regionální kanceláře –
vstupní brána do
CzechInvestu
Podpora firem na cestě k
dotacím z evropských
strukturálních fondů se
neobejde bez rozsáhlé
infrastruktury. Agentura
CzechInvest založila pro
tento účel již na začátku roku
2004 síť třinácti regionálních
kanceláří.
Regionální kanceláře
významně rozšířily nabídku
služeb CzechInvestu a
přinesly ji blíže k jejich
potencionálním uživatelům.
Kanceláře existují ve všech
krajských městech
a poskytují informace o
možnostech podpory
podnikání ze strukturálních
fondů EU, pomáhají firmám,
které mají zájem realizovat
svou investici v daném
regionu, a spolupracují se
zástupci místní správy a
samosprávy, se školami a
dalšími regionálními
institucemi při hledání
příležitostí rozvoje

podnikatelského prostředí
regionu.
Řada firem a podnikatelů má
pocit, že cesta k evropským
penězům je pro ně příliš
dlouhá
a komplikovaná.
V regionálních kancelářích
CzechInvestu však
podnikatelům poradí, jak ji
projít krok za krokem. První,
co se zájemci o dotace
v regionální kanceláři
dozvědí, je posouzení, zda
existuje program, ze kterého
by mohli na svůj projekt
dotaci čerpat. Pracovníci
kanceláří mají dostatek
zkušeností na to, aby ve
druhém kroku posoudili, zda
potencionální žadatel splňuje
všechny základní podmínky
vyžadované programem.
Přestože jsou v dalším kroku
žádosti, tzv. registrační, již
posílány na centrálu
CzechInvestu přes
elektronickou aplikaci
eAccount, mohou se žadatelé
i o vyplnění žádosti poradit
v regionální kanceláři. To

samé platí i pro další kroky
v procesu: podání plné
žádosti, zapracování změn
do žádostí, žádosti o platbu z
programu a monitoring
projektu, tedy kontrola, zda
příjemce dotace plní předem
stanovené podmínky pro
udělení dotace. Takovýchto
konzultací poskytli pracovníci
Regionálních kanceláří již
více než 20 000. Podnikatelé
zvláště oceňují pomoc při
vyplňování žádostí o platbu.
Právě formální kontrola
uskutečňovaná pracovníky
regionálních kanceláří
pomáhá odstranit nejvíce
chyb, kterých se žadatelé při
zpracování žádosti o platbu
dopouštějí. Osobní kontakt s
pracovníky CzechInvestu
přímo v regionech předchází
zbytečnému krácení dotací a
zdržování celého procesu.
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