VELETRH DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
SEZNAM KONZULTANTŮ
o Agentura CzechInvest
Posláním agentury CzechInvest je rozvoj investičního a podnikatelského prostředí
České republiky. Podnikatelským subjektům radí s možnostmi podpory investic a
možnostmi rozvoje podnikatelských záměrů, zprostředkovává dotace a pobídky
z národních i evropských zdrojů a pomáhá s hledáním nejvhodnějších investičních
lokalit díky rozsáhlé databázi nemovitostí a brownfieldů. Úkolem agentury je i
propojování firem s partnery z oblasti VaV nebo vhodnými subdodavateli. Díky
široké škále služeb pomáhá firmám ve všech fázích jejich růstu – od start-upů, přes
MSP až po expanze velkých zahraničních investorů.

o Eurocentrum
Eurocentrum České Budějovice je informační místo, kam se občané mohou obracet
se svými dotazy týkajícími se evropských fondů a Evropské unie. Eurocentrum
poskytuje informace o aktuálních dotačních možnostech z EU pro širokou
i odbornou veřejnost včetně konzultací projektových záměrů, nabízí informační
materiály, organizuje semináře na aktuální dotační výzvy a pořádá přednášky,
konference, debaty, které upozorňují na přínosy evropských fondů a aspektů
členství České republiky v EU.

o Agentura CzechTrade
Agentura CzechTrade je národní proexportní organizací, která má za cíl rozvíjet
mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními
subjekty. Českým firmám poskytuje profesionální a komplexní servis – od
poradenských služeb zaměřených na zahájení podnikání na zahraničních trzích,
přes analýzy konkrétních trhů, po oslovení potenciálních obchodních partnerů.
Hlavními přínosy pro exportéry jsou dlouhodobé zkušenosti zahraničních zástupců,
odborné znalosti, minimalizace rizik a úspora času a nákladů.

o Agentura pro podnikání a inovace
API zprostředkovává dotační programy v rámci Operačního programu Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), pomocí kterého lze spolufinancovat
podnikatelské projekty ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.
Prostřednictvím OP PIK podporuje projekty zaměřené na výzkum, vývoj a inovace,
technologický rozvoj, oblast IT či ekoenergetické projekty. Podnikatelským
subjektům API nabízí možnost konzultace jejich projektových záměrů, pořádá
odborné semináře OP PIK a celkově pomáhá s rozvojem podnikatelského a
inovačního prostředí ČR.

o Jihočeská hospodářská komora
Posláním Jihočeské hospodářské komory je podpora rozvoje podnikatelského
prostředí a prosazování zájmů podnikatelů. Má své nezastupitelné místo v oblasti
shromažďování a poskytování informací pro podnikatele a v oblasti vytváření
neformálních obchodních kontaktů.
Podnikatelským subjektům nabízí poradenství v oblasti dotací a možnost účastnit
se široké škály seminářů, školení a vzdělávacích kurzů. Mimoto se JHK zabývá
například projektem Režim Ukrajina, díky kterému je možné zaměstnat zahraniční
pracovníky, dále aktivním propojováním firemního a vzdělávacího sektoru,
odborným vzděláváním v oblasti zavádění prvků Průmyslu 4.0 do firem a jejich
transformací na tzv. Smart factory či asistencí začínajícím podnikatelům
s nastartováním jejich podnikatelských aktivit.

o 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.
Evropský region Dunaj – Vltava se věnuje spolupráci a dalšímu rozvoji partnerských
regionů v následujících perspektivních oblastech: výzkum a inovace, kooperace
vysokých škol, kooperace podniků a vytváření klastrů, kvalifikovaná pracovní síla a
pracovní trh, cestovní ruch, obnovitelné zdroje energií a energetická efektivnost,
mobilita, dostupnost a doprava.
Součástí Evropského regionu Dunaj Vltava je Poradenská kancelář Dolní Bavorsko,
která se mimo jiné zaměřuje na prostředkování přeshraničních kontaktů a partnerů
v oblasti vědy a ekonomiky.

o 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.
JVTP každoročně vyhlašuje projekt Jihočeské podnikatelské vouchery. Jde o
jednoduchý dotační nástroj podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a
výzkumných organizací.

o Fond dalšího vzdělávání
Fond dalšího vzdělávání je příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR, která zastřešuje projekty k podpoře vzdělávání dospělých. Podnikatelským
subjektům nabízí možnost zapojit se do projektu Vzdělávání praxí pro zvýšení
zaměstnatelnosti. Ten propojuje potenciální uchazeče o zaměstnání s firmami.
Dalším z projektů je pak Cesta pro mladé, který je určen pro studenty, kteří chtějí
při studiu získat odbornou praxi.

o Úřad práce
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.

o Ministerstvo práce a sociálních věcí
MPSV je řídícím orgánem programu OP Zaměstnanost, který se zaměřuje na
aktivity, jakými jsou podpora zaměstnanosti, podpora rovných příležitostí žen a
mužů, zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, další vzdělávání aj.
Mezi oblasti OPZ zaměřené na podnikatele pak patří: Podnikové vzdělávání
zaměstnanců, Podpora sociálního podnikání, Sociální inovace v oblasti sociálního
začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny, Podpora dětských
skupin pro podniky i veřejnost a další.

o Státní zemědělský intervenční fond
Státní zemědělský intervenční fond administruje Program rozvoje venkova (PRV),
Operační program Rybářství a další tuzemské dotační tituly. Mezi priority PRV patří
především investiční a neinvestiční podpora předávání znalostí a inovací v
zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech, zvýšení životaschopnosti a
konkurenceschopnosti zemědělských podniků, podpora organizace potravinového
řetězce, obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a
lesnictvím či podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského
rozvoje ve venkovských oblastech.

o Státní fond životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí ČR je administrátorem programu OPŽP, který
podporuje zlepšování v oblasti kvality vod a snižování rizika povodní a kvality
ovzduší v lidských sídlech. Dále se pak zabývá odpady a materiálovými toky,
ekologickou zátěží a rizikem, ochranou a péčí o přírodu a krajinu nebo
energetickými úsporami u veřejných budov. Pro podnikatele nabízí podporu
zejména v oblastech nakládání s odpady a materiálovými toky, snižování emisí
stacionárních zdrojů a odstraňování starých ekologických zátěží a rekultivací
starých skládek. Státní fond životního prostředí ČR dále administruje program Nová
zelená úsporám zaměřený na energetické úspory v rodinných a bytových domech,
program Dešťovka určený na využívání srážkové a odpadní vody v domácnosti i na
zahradě a Národní program Životní prostředí, kde podnikatelé mohou čerpat
dotace například na likvidaci autovraků nebo bikesharing.

o Technologická agentura České republiky
Technologická agentura České republiky podporuje zejména výzkumné
a vývojové aktivity v rámci programů GAMA, DELTA, EPSILON, ZÉTA, ÉTA a THÉTA.
Tyto programy se zaměřují na podporu aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje, které propojují projekty technologických a inovačních
agentur.
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o Českomoravská záruční a rozvojová banka
Českomoravská záruční a rozvojová banka je rozvojovou bankou České republiky.
Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a
regionů, rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů
ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Pro MSP a začínající podnikatele a
obchodní společnosti jsou určeny programy Záruka 2015 až 2023 a INOSTART, a
další programy vycházející z Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost EXPANZE a ÚSPORY ENERGIE. Cílem těchto programů je
pomocí zvýhodněných záruk za bankovní úvěry nebo přímo financováním
rozvojových projektů klientů prostřednictvím bezúročných úvěrů napomoci
hospodářskému a ekonomickému rozvoji kraje i celé naší země, zvýšit
konkurenceschopnost a produktivitu práce výrobců, a to zejména zaváděním nové
moderní technologie.

o Místní akční skupiny (MAS) v Jihočeském kraji
V rámci 17 MAS, které různě pokrývají území Jihočeského kraje, je možné získat
finanční prostředky z IROP, OPZ, OPŽP a PRV na rozvoj a obnovu venkova v rámci
strategie CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj).

