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MPO a API ocenily nejlepší podnikatelské projekty roku  

PODNIKATELSKÝ PROJEKT ROKU  

Ocenění uděluje Ministerstvo prů-

myslu a obchodu (MPO) ve spolupráci 

s Agenturou pro podnikání a inovace 

(API) projektům podpořených  

z Operačního programu Podnikání  

a inovace pro konkurenceschopnost 

(OP PIK). Projekty byly posuzovány 

ve čtyřech kategoriích, které odpoví-

dají prioritním osám OP PIK. V každé 

kategorii byla vyhlášena první tři místa.  

„Zaměřujeme se především na pod-

poru výzkumu, vývoje a inovací pro-

tože, to je způsob, jak zvýšit konku-

renceschopnost českých firem a tím  

i přejít na ekonomiku s vyšší přida-

nou hodnotou,“ uvedl na tiskové 

konferenci k soutěži náměstek  

ministryně pro řízení sekce fondů EU 

Marian Piecha.   

Ocenění zástupcům firem předali 

společně Marian Piecha, náměstek 

ministryně průmyslu a obchodu,  

a Lukáš Vymětal, generální ředitel 

API, a garanti jednotlivých programo-

vých os – Hana Mrázková, Radek Navrátil, 

oba z API, a Jan Piskáček, ředitel od-

boru Prioritních os 2, 3, a 4 Minister-

stva průmyslu a obchodu. Večerem 

provázel moderátor Jan Kovařík 

z Českého rozhlasu. 

PODĚKOVÁNÍ za dlouhodobou pod-

poru a spolupráci při implementaci 

OP PIK bylo uděleno Asociaci malých 

a středních podniků, Hospodářské 

komora České republiky, Svazu čes-

kých a moravských výrobních druž-

stev a Svazu průmyslu a dopravy  

České republiky.  

„Ocenění Podnikatelský projekt roku 

představuje pomyslnou třešničkou 

na dortu práce a úsilí českých firem, 

které daly důvěru dotační podpoře. 

Jde i o ocenění projektových mana-

žerů a dalších kolegů z API a MPO, 

kteří se snaží o to, aby proces čerpá-

ní dotací byl pro naše žadatele  

Ve středu 28. listopadu 2018 byly v Národním domě na Vinohradech 

slavnostně vyhlášeny nejlepší Podnikatelské projekty roku.  
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PODNIKATELSKÝ PROJEKT ROKU  
Pokračování ze str. 1 

Marian Piecha – náměstek pro řízení sekce fondů EU, MPO 

Lukáš Vymětal – generální ředitel API 

Kategorie Infrastruktura pro rozvoj malých  
a středních podniků  
Ocenění zprava: Aleš Brotan, TMT Chrudim  
a Vladimír Tichomirov, Romex, uprostřed  Jan Piskáček, 
ředitel odboru Prioritních os 2,3 a 4 z MPO  

Kategorie Informační a komunikační technologie  
Ocenění zleva: Zdeněk Culek, Principal Engeneering, 
Pavel Hlavinka, Colsys a Radek Chramosta, Exon.  

Kategorie Výzkum a vývoj pro inovace  
Ocenění zleva: Ivan Vaculík, Petrof,  
Jiří Zelenka, TOSEDA, Jindřich Houžvička, Crytur.  

Kategorie Ekoenergie pro konkurenceschopnost 
Ocenění zleva: Jaromír Stiblík, HT Road, Milan Hradecký, 
Jihostroj, Václav Král, Teplárna České Budějovice  

 V první řadě zleva: Hana Mrázková, ředitelka odboru 
energetických programů a podnikatelských nemovi-
tostí API, členka hodnotící komise PPR; a Radek 
Navrátil, ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací 
API, člen hodnotící komise PPR 

a příjemce co nejsnazší,“ uvedl Lukáš 

Vymětal, generální ředitel Agentury 

pro podnikání a inovace.  

Porota složená z projektových manažerů, 

garantů jednotlivých programů  

a prioritních programových os, ředi-

telů odborů a sekcí z API a MPO vybí-

rala z téměř 700 projektů. Do užšího 

hodnocení byly vybrány projekty  

s výraznou přidanou hodnotou odpo-

vídající hodnotícím kritériím jednotli-

vých kategorií. Následně bylo nomi-

nováno pět projektů za každou pro-

gramovou osu. U všech projektů byla 

hodnocena inovativnost, přínos pro-

jektu pro žadatele a okolí a zpracová-

ní a připravenost žadatele k realizaci 

projektu. 
 

MPO a API ocenily nejlepší podnikatelské projekty roku  

 Zdroj fotografií: MPO 

Soutěž navazuje na úspěšné ročníky soutěže 

v letech 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014, kdy 

se vyhlašovaly nejlepší projekty v Operačním 

programu Podnikání a inovace (OP PI) v kate-

goriích/programech: Inovace, Potenciál, Eko-

energie – OZE, Ekoenergie – Úspory energie, 

Prosperita, Nemovitosti, Školicí střediska, ICT 

a strategické služby a v posledních ročnících 

také CzechAccelerator. Soutěž pořádal 

CzechInvest ve spolupráci s MPO. 
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Infrastruktura pro rozvoj malých a středních podniků  

1. místo TMT CHRUDIM 

2. místo ROMEX 

3. místo EL-ENG 

Informační a komunikační technologie  

1. místo PRINCIPAL ENGENEERING 

2. místo COLSYS 

3. místo EXON 

Ekoenergie pro konkurenceschopnost  

1. místo HT ROAD 

2. místo JIHOSTROJ 

3. místo TEPLÁRNA ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Výzkum a vývoj pro inovace  

1. místo PETROF 

2. místo TOSEDA 

3. místo CRYTUR 

TMT CHRUDIM 

HT ROAD PETROF 

Projekty byly posuzovány 

v těchto kategoriích: 

Infrastruktura pro rozvoj malých  

a středních podniků, 

hodnoceno bylo 111 projektů 

s celkovou dotací 

830 543 506 korun. 

Hodnoceny byly nově vzniklé 

podnikatelské plochy v m², 

celkový přínos projektu pro 

žadatele a okolí, kvalita 

vzniklých podnikatelských 

ploch (použité materiály, 

architektonické řešení). 

Informační a komunikační 

technologie, hodnoceno bylo  

71 projektů s celkovou dotací 

403 898 651 korun. 

Posuzovány byly inovativnost, 

komplexnost, dopad projektu 

na životní prostředí. 

Ekoenergie pro 

konkurenceschopnost, 

hodnoceno bylo 280 projektů 

s celkovou dotací 

984 736 234 korun. Porota  

se zaměřovala na klimaticko 

energetické přínosy, měrné 

způsobilé výdaje na snížení 

emisí CO2, komplexnost 

projektu, úspora energie 

oproti výchozímu stavu  (v %), 

celkový dopad na životní prostředí, 

inovativnost projektu. 

Výzkum a vývoj pro inovace, 
hodnoceno bylo 209 projektů 
s celkovou dotací 
1 692 349 880 korun. 
Hodnocena byla míra inovace 
výsledného produktu  
a původnost řešení projektu, 
výsledků vědy a výzkumu 

(VaV)  v praxi, kvalita 
podnikatelského záměru, jeho 
zpracování a připravenost 
žadatele k realizaci projektu. 

 Zdroj fotografií: MPO 

Výsledky jednotlivých kategorií  

http://www.tmt.cz
https://www.agentura-api.org/2018/11/28/uspesne-projekty-op-pik-romex/
https://www.eleng.cz/cz
https://www.principal.cz/cz/
https://www.colsys.cz/
https://www.agentura-api.org/2017/12/14/uspesne-projekty-op-pik-exon/
https://www.htroad.cz/
http://www.jihostroj.com/
http://www.teplarna-cb.cz/
https://www.agentura-api.org/2017/08/23/petrof-s-podporou-z-op-pik-zahajime-vyrobu-zcela-nove-rady-klaviru-a-pianin/
https://www.agentura-api.org/2018/04/04/uspesne-projekty-op-pik-toseda/
https://www.agentura-api.org/2018/10/18/uspesne-projekty-op-pik-crytur/

