
Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením 

na podnikání a průmysl 

 

Agentura pro podnikání a inovace 

Plní roli zprostředkujícího subjektu pro dotační programy Operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), pomocí kterého lze 

spolufinancovat podnikatelské projekty ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících 

službách. 

www.agentura-api.org 

 

Eurocentrum Pardubice 

Je informační místo, kam se občané mohou obracet se svými dotazy týkajícími se 

Evropské unie. Eurocentrum poskytuje informace o EU pro širokou i odbornou 

veřejnost. Veškeré služby Eurocentra jsou zdarma.  

www.eurocentra.cz 

 

Regionální rozvojová agentura PK a inkubátor P-PINK 

 posouzení a formulace projektového záměru 

 vyhledání vhodného dotačního titulu 

 zpracování žádosti o dotace včetně povinných příloh ….. 

www.rrapk.cz 

MPSV – úřad práce 

Projekty na zvýšení zaměstnanosti: 

- návrat do práce v Pardubickém kraji (dotovaná místa) 

- podpora odborného vzdělávání zaměstnanců – POVEZ II 

- nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji (dotovaná místa) 

- záruky pro mladé v Pardubickém kraji 

- dětské skupiny 

- projekt vzdělávání praxí – kompenzace nákladů - 

http://www.vzdelavanipraxi.cz/ 
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Fond dalšího vzdělávání 

- poskytuje další profesní vzdělávání za pomoci praxí ve firmách, vzdělávacích 
kurzů, seminářů, workshopů, e-learningových kurzů měkkých kompetencí 
nebo individuálního poradenství, 

Kdo se může zapojit 

  živnostník / firma, která má problém najít lidi, kteří mají chuť pracovat. 
  živnostník / firma, která hledá mladé lidi, kteří se chtějí něčemu naučit. 

Projekt dětská skupina 

 podpora vzniku a fungování dětských skupin 
 zakotvení systému dětských skupin a jejich kvality 
 zvýšení dostupnosti kvalitních informací o dětských skupinách 

Školka ve firmě – mírnější pravidla, podpora na základě výzvy, dotace 

www.dsmpsv.cz 

Státní fond životního prostředí 

Nová zelená úsporám 

Dešťovka 

Kotlíkové dotace 

 

Státní zemědělský intervenční fond 

Program rozvoje venkova – dotační možnosti pro subjekty z odvětví zpracování 

zemědělských produktů, zemědělské prvovýroby, lesnictví. (jarní a podzimní kolo) 

Přímé platby, národní dotace 

www.szif.cz 

 

Místní akční skupiny Pardubického kraje 

Investiční i neinvestiční dotace. 

Programy rozvoje venkova 

Každá MAS využívá jiné programy – sledovat konkrétní. 

 

http://pardubicky.nsmascr.cz/ 
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Československá záruční a rozvojová banka 

Úvěry a záruky pro nové i střední podnikatele. 

Zvýhodnění pro regiony s vyšším podílem nezaměstnaných osob – okres Svitavy. 

Program Expanze. 

www.cmzrb.cz 

 

Technologická agentura ČR 

Podpora výzkumu a vývoje = aplikované.  

Soutěže nejsou vyhlášeny celoročně, doporučuje se sledovat vyhlášení. 

www.tacr.cz/hesk 

Technologické centrum Akademie věd ČR 

Podporuje vznik a rozvoj inovačních firem. Činnost se orientuje na podporu vzniku a 

rozvoje malých inovačních firem a realizaci technologických transferů. 

Hlavní činnosti: Vyhledávání nových kontaktů pro technologickou a výzkumnou 

spolupráci v zemích EU i celosvětově. Zpřístupnění mezinárodní databáze 

technologických nabídek a poptávek a výzkumných výsledků Informování o 

možnostech financování rozvoje českých firem z dotačních programů Konzultace z 

oblasti ochrany duševního vlastnictví. 

www.tc.cz 

Czech Trade 

Agentura na podporu exportu podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu. 

Cílem agentury je usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit 

dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v 

zahraničí. 

Služby: informační servis, exportní poradenství, exportní vzdělávání, akce pro 

exportéry, design pro export, adresář exportérů, klientské centrum pro export…. 

www.czechtrade.cz 
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