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Agentura pro podnikání a inovace     
 
API je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím 
subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK 2014–2020) 
a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK 2021–2027). API také poskytuje informační  
a konzultační servis zájemcům, žadatelům a příjemcům podpory a pořádá tematické a odborné semináře. 

www.agentura-api.org
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CzechInvest      
 
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace působící v jednotlivých krajích ČR a v zahraničí. 
Českým i zahraničním firmám pomáhá s expanzí a lokalizací jejich investičních záměrů na území ČR, a to zejména prostřednictvím 
investičních pobídek a databází podnikatelských nemovitostí a brownfieldů. Dále se CzechInvest zaměřuje na rozvoj potenciálu českých 
technologických firem, tzv. startupů, skrze program Technologická inkubace. V neposlední řadě se tato agentura zabývá kultivací 
podnikatelského a investičního prostředí ve spolupráci s místními municipalitami.

www.czechinvest.org 

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

www.czechtrade.cz
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Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.     
 
Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s. (dále JAIP) je obecně prospěšná společnost založená v roce 2005 Jihočeskou 
hospodářskou komorou. Činnost společnosti spočívá v poskytování poradenství a informačních služeb (vyhledávání partnerů do 
mezinárodních projektů, předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, pořádání kurzů a školení; poskytuje informace o dotačních 
titulech, společenské odpovědnosti, udržitelnosti, sociálních inovacích, problematice rovnosti mužů a žen, alternativním financování 
aj.). V jižních Čechách JAIP spoluorganizuje Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost. JAIP dále provozuje I. etapu Jihočeského 
vědeckotechnického parku, Na Zlaté stoce 1619, ČB. Významnou aktivitou je i správa středoevropského informačního portálu o českých 
biotechnologiích Gate2biotech.

Jihočeská hospodářská komora     
 
Podnikatele na jihu Čech podporuje více jak 21 let. Radí v otázkách souvisejících s podnikáním malým, středním a velkým firmám, včetně 
začínajících podnikatelů. Pořádá také řadu vzdělávacích seminářů a neformálních networkingových akcí. Ve spolupráci s partnery vznikla 
oblíbená série on-line webinářů Od nápadu k realizaci pro startupy a nováčky v podnikání. Členové Jhk využívají dlouhodobějších kurzů 
v rámci Jhk Akademie zaměřené na IT, manažerské a měkké dovednosti, cizí jazyky či ekonomiku a právo. 

Svým členům poskytuje pravidelný informační servis prostřednictvím informačních newsletterů a webu Jhk.cz. Zástupcům firem radí  
v oblasti dotací včetně poradenství při přípravě žádosti o dotaci, nabízí ale i exportní poradenství a pomoc při navázání nové spolupráce  
s partnery z okolních zemí, především pak z Rakouska a Německa. Snahou Jhk je i podpora techniky, řemesel, IT dovedností  
a podnikavosti, dlouhodobě tedy spolupracuje s jihočeskými školami a zaměstnavateli s cílem zatraktivnit tyto obory a zvýšit počet 
kvalifikovaných absolventů. 

V oblasti podpory trhu práce také pořádá kulaté stoly na odborná témata. V neposlední řadě vyřizuje agendu CzechPoint, spravuje mýtný 
systém, ověřuje certifikáty o původu zboží a ATA karnety.

www.jaip.cz

www.jhk.cz

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Jihočeský vědeckotechnický park, a. s. Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v regionu. JVTP inovativním firmám 
v nové budově poskytuje zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal a zároveň 
zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti. K službám vědeckotechnického parku patří zpracování podnikatelských plánů 
a studií, asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů či finančních plánů. 

www.jvtp.cz 

Agentura pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

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

www.evropskyregion.cz

Kreativní Evropa 

Kreativní Evropa je program EU na podporu kulturních a kreativních odvětví včetně audiovize. Cílem programu je vytvořit jednotný rámec 
pro financování projektů v celém spektru odvětví – od architektury a kulturního dědictví, přes divadla, muzea, kina po filmy, hudbu nebo 
videohry, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory.   
 
Program Kreativní Evropa se skládá z dílčích programů Kultura a MEDIA a mezioborové části. V období 2021–2027 plánuje program 
Kreativní Evropa rozdělit 2,44 mld. eur.

www.kreativnievropa.cz

Regionální kancelář pro Jihočeský kraj
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Národní rozvojová banka                                                                                                           
 
Národní rozvojová banka, a.s., je speciální bankovní instituce, která vykonává činnost ve veřejném zájmu. Jejím cílem je přispět a podílet 
se na udržitelném hospodářském a sociálním rozvoji České republiky prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti 
malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Banka doplňuje nabídku bankovních a investičních 
produktů na trhu, a tím pomáhá překonat existující selhání. Činnost banky je založena na dlouhodobé finanční udržitelnosti realizovaných 
finančních nástrojů.

www.nrb.cz
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Ministerstvo práce a sociálních věcí                    
                                              
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo v srpnu a v říjnu 2022 v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) 
výzvu pro předkládání projektů zaměřených na zavádění diverzitní a flexibilní pracovní kultury a age managementu do firem. 

V první polovině roku 2023 bude MPSV v rámci OPZ+ dále vyhlašovat dvě výzvy zaměřené na další profesní vzdělávání zaměstnanců 
– výzvu pro profesní a podnikatelská sdružení organizující vzdělávání pro zaměstnance svých členských subjektů a výzvu pro podniky 
realizující vzdělávání vlastních zaměstnanců. V lednu 2023 vyhlásí MPSV v rámci Národního plánu obnovy investiční výzvu na koupi nebo 
budování infrastruktury pro zařízení péče o děti, tzv. dětské skupiny především pro instituce veřejné správy.

www.mpsv.cz

Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA a.s.     
 
Již téměř 25 let pomáhá získávat finanční prostředky pro záměry a investice jihočeským podnikatelům, městům, obcím, školám  
a dalším institucím. Zpracovává žádosti o dotace, během realizace projektu pomáhá s řízením a administrativou spojenou s dotací a se 
zákazníkem spolupracuje i během tzv. doby udržitelnosti.
 

www.rera.cz

Státní zemědělský a intervenční fond

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

www.szif.cz

Technologická agentura ČR 

Technologická agentura ČR je organizační složka státu zabezpečující přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje  
a inovací včetně programů pro potřeby státní správy. TAČR kromě vlastních programů administruje také resortní programy (DOPRAVA 
2020+, TREND, Prostředí pro život) a programy veřejných zakázek (BETA a BETA2). Například Program DELTA 2 je zaměřen na mezinárodní 
spolupráci v aplikovaném výzkumu a vývoji českých podniků, výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů.

www.tacr.cz

Úřad práce ČR 

Úřad práce ČR Úřad práce ČR nabízí podnikatelským subjektům pomoc v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců 
(POVEZ II), který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost. Aktivity Úřadu práce ČR se dále zaměřují na Aktivní politiku 
zaměstnanosti. Jejím cílem je zpružnit trh práce, odstranit bariéry omezující určité skupiny osob ve vstupu na volný trh práce a přispět 
ke sladění mezi poptávkou a nabídkou po pracovní síle a její kvalifikací. 

www.uradprace.cz
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