
V rámci souhrnu informací ze Středočeského kraje bychom Vás rádi informovali o trvání                    

3. výzvy Kreativních voucherů Středočeského kraje, které poskytuje Středočeské inovační 

centrum. V reakci na situaci byla navýšena míra podpory na 85 %. Program „Kreativní 

vouchery“ podporuje spolupráci podniků a výzkumných organizací a je jedním z nástrojů, 

kterými Středočeské inovační centrum přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí                                  

a konkurenceschopnosti firem ve Středočeském kraji. 3. Výzva navazuje na již úspěšně 

realizované programy, které proběhly v předcházejících letech.  

Příjem žádostí bude probíhá od 1. 4. 2020 do 31. 1. 2021. 
Na program jsou pro 3. výzvu v r. 2020 alokovány prostředky ve výši 5 000 000 Kč,  přičemž 

je indikativně alokováno na: 

a) průmyslový design 900.000 Kč 

b) na ostatní výše uvedené kreativní služby 4.100.000 Kč. 

 

Oblast kulturních a kreativních průmyslů v Kreativní galerii poskytovatelů kreativních služeb 

je rozdělena do následujících oborů: 

● Animace 

● Architektura 

● Branding 

● Design Thinking8 

● Fotografie 

● Hudba, zvuk a video 

● Ilustrace 

● Multimediální prezentace 

● Mobilní aplikace 

● Marketing 

● Průmyslový design9 

● Public Relations 

● Produkce a reklama 

● Řemesla 

● Software10 

 

Žadatelé mohou získat dotaci na nákup služeb, které poskytne výzkumná organizace a jejichž 

výsledky podniky potřebují na plánované inovační aktivity.  

Kreativní voucher je účelová dotace s: 

minimální výší podpory na jednu žádost: 50.000 Kč 

maximální výší podpory na jednu žádost v oboru Průmyslový design: 300.000 Kč  

maximální výší podpory na jednu žádost v ostatních oborech: 200.000 Kč 

maximální mírou podpory: 85 % z uznatelných nákladů 

 

Podpora je Příjemci kreativního voucheru poskytována pouze na uznatelné náklady 

kreativních služeb.  

Cílem programu je podpořit rozvoj inovačního a hospodářského potenciálu středočeských 

firem prostřednictvím podpory jejich spolupráce s poskytovateli kreativních služeb z celé 

České republiky. Program podnikům umožní lépe reagovat na jejich potřeby, na které 

dodavatel kreativní služby reaguje ve své nabídce. Dodaná kreativní služba podniku žadatele 

umožní dosáhnout kvalitního vývoje nebo vylepšení již vyvíjeného či vyráběného produktu, 



zlepšení poskytovaných služeb nebo zefektivnění komunikace, které budou mít přímý dopad 

na zlepšení výrobních a obchodních aktivit podniku. Takto dosažená vyšší 

konkurenceschopnost firem má pozitivní dopad na ekonomický rozvoj Středočeského kraje. 

Cílem programu je rovněž podpora využívání kulturního dědictví Středočeského kraje 

poskytovateli kreativních služeb a podniky.  Podrobnosti k programu podávají pracovníci 

SIC, jsou také připraveni konzultovat žádosti o dotaci. 

Detailní informace k programu jsou zveřejněny na https://kreativnivouchery.s-ic.cz/aktualni-

vyzva/,  
Dále probíhá program již 5. výzva Středočeské inovační vouchery. Jedná se o program 

podporujícím spolupráci středočeských firem s výzkumnými organizacemi z České republiky. 

Cílem je podpořit spolupráci s výzkumnou organizací na jasně definovaném projektu, který 

přinese další rozvoj firmy.                                                                                                  

Financování: 

minimální výše podpory na jednu službu VaV : 50.000 Kč 

maximální výše podpory na jednu službu VaV: 500.000 Kč v případě první spolupráce 

partnerů, 300.000 Kč v ostatních případech. 

Dotace je proplácena ex-post, tj. po ukončení realizace služby výzkumu a vývoje. 

Celková alokace finančních prostředků: 4.000.000 Kč 

Detailní informace: https://s-ic.cz/cs/projekty/inovacni-vouchery/ 

Kontaktní osoba SIC: 

JAKUB HUDEC 

Business Innovation Manager 

hudec@s-ic.cz 

+420 601 214 436 

 

V rámci dotačních programů poskytovatele MPO ČR bychom rádi upozornili na 

připravovanou výzvu Technologie (Průmysl 4.0). Program je zaměřen na pořízení nové 

technologie a vybavení za účelem propojení pořizovaných či stávajících technologií 

autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Vyhlášení výzvy je plánováno na 

23.11.2020 a je výzva je směrována pro malé a střední podniky. Výše dotace je až 45 %. 

Rádi Vás informujeme , že SVÚM a.s.- výzkumná organizace a provozovatel VTP 

v Čelákovicích v červnu 2020 prošel úspěšně reakreditačním auditem od Českého institutu 

pro akreditaci, o.p.s. (CIA) a získal tak akreditační osvědčení pro své zkušební laboratoře 

vlastností materiálů. 

Za Středočeský kraj  

Mgr. Ivo Hain 

hain@svum.cz 

602240672 
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