


PROGRAM 

15:15 Představení Startup Europe Week, start-upový ekosystém  Jan Kubalík 

 v EU, ČR a regionu, možnosti podpory ze strany EU 

15:40   Moje začátky – Můj příběh – Moje rady    Dalibor Dědek 

15:55  Možnosti podpory start-upů v ČR ze strany Agentury   Tereza Suchomelová  

 CzechInvest     Andrea Sliacka 

16:10 Iniciativa Student Business Club   Jaroslav Demel 

16:25 Možnosti podpory start-upů v regionu ze strany   Ivana Ptáčková 

 Libereckého kraje 

16:40 Otázky a odpovědi – diskusní fórum účastníků s řečníky  

17:10 Networking + občerstvení      
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SDÍLENÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

FACEBOOK: @startupeuropeweek 

TWITTER: #SEWeek16 #Liberec 

INSTAGRAM: #SEWeek16 #Liberec 
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WIFI 

CML1: key4cml1 



CO JE SEW? 
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NEJVĚTŠÍ AKCE PRO STARTUPY V EVROPĚ! 
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200+ MĚST 

 

40+ ZEMÍ 

 

TISÍCE MOŽNOSTÍ PRO 

LOKÁLNÍ STARTUPY 



SJEDNOTIT EVROPSKÉ REGIONY, 

KTERÉ POMÁHAJÍ STARTUPŮM, 

ABY SE STALY LEPŠÍM MÍSTEM PRO 

ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ A JEHO 

ROZVOJ 
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MISE SEW 



CO VÁM PŘINÁŠÍ SEW? 

Každé město se zaměří na specifické téma. Obecně každá akce přinese svým účastníkům tuto přidanou 

hodnotu: 

• Informační porady o specifických lokálních aktivitách vyvinuté lokálními orgány pro podporu podnikatelů 

(např. lokální dotace, daňové úlevy, kancelářské prostory, finanční prostředky atd.) 

• Regionální autority vám představí lokální zdroje, které mohou pomoci vašemu podnikání 

• Prezentace existujících Evropských projektů, fondů a iniciativ, které můžete nyní využít (např. projekty 

Startup Europe, iniciativy H2020, Erasmus pro podnikatele, atd.) 

• Přístup do databáze s příslušnými informacemi/informace o všech existujících místních zdrojích, které 

jsou dostupné pro podporu vašeho podnikání 

• Možnost navázat kontakt s ostatními podnikateli, investory a hlavními aktéry ve vašem regionu 

• Informace o přístupu k finančním zdrojům ve vašem regionu 
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HISTORIE SILICON VALLEY 
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ÚSPĚŠNÉ TECHNOLOGICKÉ STARTUPY ČR 
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SEW TÝM 
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Příběh iniciativy Startup Europe 

Week je podnikatelský příběh sám 

o sobě! Během několika měsíců 

byla za pomoci malého týmu 

vysoce motivovaných dobrovolníků 

vytvořena největší a nejvlivnější 

akce pro podnikatele v Evropě! 

 

http://startupeuropeweek.eu  

 

http://startupeuropeweek.eu


SEW LIBEREC PRO VÁS ZORGANIZOVALO 

NEZISKOVÉ INOVAČNÍ CENTRUM 
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www.dex-ic.com  

http://www.dex-ic.com/
http://www.dex-ic.com/
http://www.dex-ic.com/


NÁŠ TÝM, KTERÝ PŘIPRAVIL SEW LIBEREC 

JAN KUBALÍK MICHAL ŠTEFAN IVANA KLIMENTOVÁ 
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PETRA CÍSAŘOVÁ 



  

http://on.fb.me/1NLN1af 

@KubalikJ    @DEX_IC 

DĚKUJEME ZA POZORNOST 

www.dex-ic.com 



MOJE ZAČÁTKY  

MŮJ PŘÍBĚH 

MOJE RADY 

DALIBOR DĚDEK 
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MOŽNOSTI PODPORY 

START-UPŮ V ČR ZE 

STRANY AGENTURY 

CZECHINVEST 

TEREZA SUCHOMELOVÁ 

ANDREA SLIACKA 
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HLAVNÍ AKTIVITY AGENTURY 

• Podpora investic (Investiční pobídky, AFC služby…) 

• Implementace strukturálních fondů (OP PIK)  

• Podpora výzkumu a vývoje (OP PIK, ..) 

• Rozvoj lidských zdrojů (Setkání personalistů…) 

• Podpora začínajících podnikatelů, inovativních firem,  

      vč. start-upů (CzechAccelerator, CzechEkoSystem…) 

• Rozvoj podnikatelských nemovitostí (Databáze PN; Databáze BF´s) 

• Podpora dodavatelů (Sektorové databáze dodavatelů) 

Všechny služby CzechInvestu jsou poskytovány zdarma!! 
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Podnikatelský 
záměr 

Předběžná 
žádost 

Žádost o 
podporu 

Hodnocení a 
realizace 
projektu 

Žádost o platbu Monitoring 

PROGRAM OP PIK A JEHO PROJEKTOVÝ CYKLUS 

• Řídící orgán: MPO                 Implementační orgán: CzechInvest ? API  

• Žádosti jsou předkládány v novém el. systému MS2014+ https://mseu.mssf.cz/  

• Cílové území: Území ČR, mimo území hl. m. Prahy 

• Pozor na podporovanou činnost: CZ-NACE projektu a žadatele 

 

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/


PROGRAMY PODPORY OP PIK 

PRIORITNÍ OSA 1 

Inovace (Inovace - Projekty 

na ochranu práv 

průmyslového vlastnictví) 

Potenciál 

Pre-commercial public 

procurement 

Proof-of-concept 

Aplikace 

Partnerství znalostního 

transferu 

Spolupráce 

Služby infrastruktury 

Inovační vouchery 
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PRIORITNÍ OSA 2 

 

PRIORITNÍ OSA 3 

 

PRIORITNÍ OSA 4 

 

Technologie 

Progres 

Poradenství 

Rizikový kapitál 

Marketing 

Nemovitosti 

Školicí střediska 

 

OZE 

Úspory energie 

Smart grids I. (Distribuční sítě) 

Nízkouhlíkové technologie 

Úspory energie v SZT 

Smart grids II. (Přenosové sítě) 

 

Vysokorychlostní internet 

ICT a sdílené služby 

 

Veškeré informace k dohledání na: http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost  

Harmonogram výzev na rok 2016: http://www.czechinvest.org/data/files/op-pik-harmonogram-vyzev-2016-5232.pdf    
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PROGRAMY PODPORY OP PIK PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 

INOVACE (PROJEKTY NA OCHRANU 

PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ) 

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a 

zahraničí ve formě:  

• vynálezů/patentů  

• ochranných známek  

• užitných vzorů  

• průmyslových vzorů  

 

Dotace:  40 tis. Kč – 1 mil. Kč 

Výše podpory:  50 % ZV 

 

NYNÍ AKTUÁLNÍ! 
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INOVAČNÍ VOUCHERY 

 

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti 

inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí.  

 

Výše podpory:  50 tis. – 500 tis. Kč 

Dotace:  50% ZV 

 

PROGRAM V PŘÍPRAVĚ, VYHLÁŠENÍ – KVĚTEN  

 

 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 

Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, 

diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy 

nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj SW, 

HW, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v 

souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, 

optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – 

průmyslový, produktový, konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti 

nákupu a převodu duševního vlastnictví, apod. 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 

a) služby poradců, expertů, studie 

b) překlady (tlumočení nezpůsobilé) 

c) poplatky (notářské, správní) 

 



PROGRAMY PODPORY OP PIK PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 
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TECHNOLOGIE PRO MIKROPODNIKY 

 

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 

Podpora podnikatelských záměrů nových začínajících 

mikropodniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na 

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.  

 

Dotace  100 tis. – 225 tis. Kč („de minimis“)  

Výše podpory:  45% ZV  

 

NYNÍ UZAVŘENA, VYHLÁŠENÍ – SRPEN  

 

Mezi podporované aktivity patří: 

• Tvorba nových IS/ICT řešení  

• Zřizování a provoz center sdílených služeb 

• Budování a modernizace datových center 

 

Dotace:  1 mil. – 200 mil. Kč  

Výše podpory:  45%/ 35% / 25% ZV  

 

NYNÍ UZAVŘENA, VYHLÁŠENÍ – SRPEN  

 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 

Nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly 

předmětem odpisu, vč. nezbytného SW zajišťujícího jejich 

funkčnost. Náklady na pořízení patentových licencí, SW 

nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v 

projektu. Moderní ICT technologie, zejména dotyková 

zařízení – tablety, SW. 

 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 

Osobní náklady, nájemné, služby expertů, HW, SW a ostatní 

výdaje související s projektem v režimu de minimis.  

V případě DC pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce 

staveb, HW, SW, ostatní stroje a zařízení a služby expertů. 

 



JAK CZECHINVEST PLÁNUJE PODPOROVAT STARTUPY 

INTERNÍ PROJEKT 2016 - 2020 

Zaměřen na podporu rozvoje začínajících inovativních podnikatelů. 

Navazuje na úspěšné předchůdce CzechEkoSystem a CzechAccelerator. 

 

Určen pro české MSP (start-upy) jejichž stáří je maximálně 3 - 7 let (dle aktivity) s nejvýše 50 zaměstnanci. 

Start-upy s inovativním produktem v klíčových technologiích (KET) a dalších hi-tech oborech. 

 

Harmonogram 

1. kvartál 2016 - schválení IP  

2.- 3. kvartál 2016 - výběr dodavatelů 

4. kvartál 2016 - účast účastníků 
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KLÍČOVÉ AKTIVITY IP 

CZECHSTARTER 

Osobní mentoring a specializované poradenství (v ČR) 

7 měsíců – 800 000 Kč / účastník 

Gold fáze - pro nejlepší společnosti 2-týdenní program v Silicon Valley 

 

CZECHACCELERATOR 2.0 
Získání zkušeností s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích. 

Destinace: Silicon Valley, Východní pobřeží USA, Singapur, Londýn 

Akcelerační program na 3 měsíce  - 1,2 mil. Kč / účastník 

Služby  Kancelářské prostory  

 Mentoring a poradenské služby   

 Poradenské služby na ochranu duševního vlastnictví   

 Networkingové akce    

 Cestovné   

 Další služby 
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KLÍČOVÉ AKTIVITY IP 

CZECHMATCH 

Setkání s investory organizované v zahraničí. 

 

CZECHDEMO 

Podpora účasti MSP na mezinárodních akcích (konferencích, 

festivalech) 

 

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY IP 
 

TVORBA START-UPOVÝCH PROFILŮ PRO 

INVESTORY 

Připrava profesionálního materiálu (tzv. „Investment Pitch“) na jednání 

s investory. 

 

 

VEDENÍ DATABÁZE INVESTIČNÍCH CÍLŮ 
Přehled o možných investičních cílech pro korporátní venture fondy (VC) 

Evidence zájemců o investiční cíle, kteří jsou vhodní pro VC 

Spojování těchto dvou stran v procesu vstupu kapitálu do společnosti 
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Online Hub pro Startupy, investory & podnikatele  

Informace o událostech, novinkách, programech 

Propojení startupového ekosystému (sociální sítě) 

Databáze investorů, startupů 

Beta verze 

www.czechstartups.org   
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CZECHSTARTUPS.ORG 

http://www.czechstartups.org/
http://www.czechstartups.org/


http://www.czechaccelerator.cz/ 

https://www.youtube.com/watch?v=23eoT6S_26Q   
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KI-WI DIGITAL – 1 ZE 3 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SPOLEČNOSTÍ PROJEKTU 

http://www.czechaccelerator.cz/
http://www.czechaccelerator.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=23eoT6S_26Q
https://www.youtube.com/watch?v=23eoT6S_26Q
http://www.czechstartups.org/


INICIATIVA STUDENT 

BUSINESS CLUB 

JAROSLAV DEMEL 
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Cílem je kreativní formou přiblížit studentům všech fakult a oborů TUL možnost založení 

vlastního start-upu a potenciálním zájemcům usnadnit rozjezd této formy podnikání.  

 
 

 
2015 

Galerie COOL tour (Klára Altová , Pavel Jägr)  
HotBox – revoluce ve stravování na cestách (Vojtěch Bajzík a Jan Molnár)  

Special balistic clothing (Jaroslava Frajová)  
Propagace knih ze strany autora (Jitka Ládrová)  

Foodee (Radek Suchý a Foodee tým)  
Geocaching (Daniel Syrovátka)  
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http://sbc-tul.cz/   

http://sbc-tul.cz/
http://sbc-tul.cz/
http://sbc-tul.cz/
http://sbc-tul.cz/


MOŽNOSTI PODPORY 

START-UPŮ V 

REGIONU ZE STRANY 

LIBERECKÉHO KRAJE 

IVANA PTÁČKOVÁ 
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JAKÁ JE MISE LIBERECKÉHO KRAJE VE VZTAHU KE STARTUPŮM? 

Podporovat a propojovat místní „hráče“, kteří vytvářejí 

prostředí pro startupy, pomáhat, aby se Liberecký kraj stal 

lepším místem pro zahájení podnikání a jeho rozvoj, aby zde 

vznikaly a působily místní firmy, které budou ve svém oboru 

lídry na globálním trhu 
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KLÍČOVÁ TÉMATA 

• Čtvrtá průmyslová revoluce – internet věcí, služeb, digitální ekonomika 

• Lidé 

• Specializace („smart specialization“) 

 Inovace 

 Koncentrace zdrojů 

 Místní konkurenční výhody 

 Entrepreneurial discovery process 

 Monitoring, reakce na fakta, trendy   

• Odpovědnost vůči životnímu prostředí, budoucím generacím (CSR)                                            
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REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE 

SMART AKCELERÁTOR LIBERECKÉHO KRAJE 
Návaznost na programové období EU 2014-2020 („smart specialization“) 

Specializace LK:  - strojírenské technologie 

                             - optika, dekorativní a užitné sklo  

                             - sanační a separační technologie  

                             - pokročilé materiály na bázi textilních struktur 

                             - progresivní kovové a kompozitní materiály 

                             - nanomateriály 

                             - komponent pro dopravní zařízení  

 Rada Libereckého kraje pro výzkum, vývoj a inovace 

 Inovační platformy  STARTUP PLATFORMA 

 Smart akcelerátor – koordinace EDP, potřeby regionu vůči národním a EU zdrojům, 

monitoring, koordinace a iniciace projektů, Akční plán RIS3,                       

propagace regionu 
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EVROPSKÝ DŮM, PROJEKTOVÝ ZÁMĚR PODNIKATELSKÉHO 

INKUBÁTORU 
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KONCEPT PODOBY INKUBÁTORU 

• Motivace - zvýšit šanci na vznik většího počtu inovačně orientovaných místních 

firem orientovaných na globální trhy 

• Cílová skupina: lidé, kteří chtějí začít podnikat a existující firmy v počáteční fázi 

vývoje 

• Hybridní – nezaměřený oborově 

• Spolupráce s partnery v regionu i mimo něj 

• Služby: cílené vyhledávání startupových projektů, služby externích mentorů, 

fyzické prostory pro startupy (technologicky i netechnologicky zaměřené), asistence 

s přípravou firmy na investici, hodnocení podnikatelského záměru, asistence při 

přípravě podnikatelského plánu, zprostředkování kontaktů na poskytovatele VaV 

služeb, kancelářské služby 
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CO NABÍZÍME NYNÍ?  

KONZULTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/konzultace  
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projekty@kraj-lbc.cz  
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CO NABÍZÍME NYNÍ? 

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ PROGRAM 
Inovační vouchery Libereckého kraje 

Smysl: navázání spolupráce MSP (1-250 zaměstnanců)  s výzkumnou organizací či 

vysokou školou, řešení tématu definovaného podnikatelem 

 Specializované výpočty 

 Testování, měření vlastností produktu 

 Návrh prototypu 

 Softwarová aplikace 

 Materiálová analýza 

 Výrobní, technická dokumentace 

 Grafický návrh designu produktu                    

                                                                                         Výše dotace: 50.000,00 Kč – 150.000,00 Kč 
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http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/dotace/22-regionalni-inovacni-program  
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OTÁZKY A 

ODPOVĚDI 
DISKUSNÍ FÓRUM 

ÚČASTNÍKŮ S 

ŘEČNÍKY 
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STARTUP EUROPE WEEK 

https://www.youtube.com/watch?v=kB18ISyQ1cI&feature=youtu.be  
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