
Agentura pro podnikání a inovace (API) 

• Zprostředkující subjekt pro dotační programy Operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 

 

• Státní příspěvková organizace podřízená MPO ČR 

• Vznik 1. 6. 2016 účinností zákona č. 149/2016 Sb., původně jedna z divizí Agentury CzechInvest 
spravující strukturální fondy 

• Regionální kanceláře API v každém krajském městě  

https://www.agentura-api.org/kontakty/ 
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Inovace – Projekt na ochranu 
práv průmyslového vlastnictví 



Posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany 
duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž 
zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového 
vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u 
veřejných výzkumných institucí a vysokých škol. 
 

Cíl programu 



PO 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 
 
Průběžná výzva, jednokolová 
 
Sběr žádostí do 31. 12. 2018 (pokud poskytovatel dotace 
nerozhodne jinak) 

 
Alokace: 50 mil. Kč  
 

Obecně o Výzvě VI 



• malé a středníky podniky splňující podmínky stanovené 
v Doporučení 2003/361/ES 

 
• veřejná výzkumná instituce 
 
• vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání 

vykonávající činnost na základě zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách, v platném znění 

 

Kdo může žádat? 



 Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v 
některém z následujících odvětví: 

 

Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v    
Příloze I Výzvy (Příloha I Smlouvy o EU ) 

Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01,  
A 02, A 03) 

 

Odvětvové vymezení 



Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí ve formě: 
 

— zveřejnění přihlášky vynálezů,  

— udělení patentů,  

— udělení ochranných známek,  

— udělení užitných vzorů,  

— udělení průmyslových vzorů.  

• Lze podpořit pouze nové ochrany, ne prodloužení stávající 

• Indikátor povinný k naplnění: Počet nových udělených patentů a 
dalších práv nebo Počet přihlášek na ochranu práv průmyslového 
vlastnictví (mohou být i oba) 

 

Podporované aktivity 



 Služby oprávněných zástupců, poradců a expertů (externí nákup 
služeb oprávněných zástupců při řízení o udělení práv průmyslového 
vlastnictví včetně bankovních poplatků) 

 Překlady (překlady pro účely přípravy a řízení o udělení práv 
průmyslového vlastnictví; tlumočení není způsobilým výdajem) 

 Správní poplatky (správní poplatky hrazené příslušnému úřadu 
ochrany průmyslového vlastnictví do doby udělení či zapsání práva) 

 

 Přihláška musí být podána až po registraci žádosti o podporu, 
stejně tak např. uzavření smlouvy/objednávka s patentovou 
kanceláří!  

 

Způsobilé výdaje 



 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu 

 

 Min. hodnota dotace 100 tis. Kč, max. 1 mil. Kč 

 

 Režim de minimis 
 

Míra podpory 



 

 Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2021, 

 

 Datum způsobilosti výdajů vzniká dnem podání žádosti o podporu, proto 
musí být smlouva či objednávka/přihláška k průmyslové ochraně 
uzavřena  po datu podání žádosti o podporu. 

  

 Velmi snadné vyplnění žádosti v ISKP14+, k žádosti o podporu se 
nedokládají žádné přílohy 

Specifika programu 



Děkuji za pozornost 
 
RK API pro Jihomoravský kraj 
lenka.kubenka@agentura-api.org, 296 342 941 
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