
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejné zakázky na inovativní řešení – PPI   
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Co je PPI2INNOVATE a čím se zabývá? 

Projekt PPI2Innovate se zabývá tak zvanými „zakázkami na inovativní řešení (PPI). 

Jedná se o nástroj pro podporu a rozvoj inovací. Veřejný sektor za pomoci PPI 

poptává inovativní služby nebo produkty, které ještě nejsou na trhu dostupné, nebo 

jsou dostupné jen v malém a omezeném rozsahu. Právě tímto typem veřejné zakázky 

zadavatelé nutí poskytovatele produktů/služeb inovovat. 

Co Vás čeká? 

Projekt PPI2Innovate, byl zahájen 1. 6. 2016 a v této chvíli se pomalu blíží do svého 

finále. K této příležitosti se uskuteční 11. ledna 2019 seminář, který představí 

dosavadní výsledky projektu v České republice a seznámí účastníky s možnostmi, 

které přináší PPI pro zadavatele veřejných zakázek a pro malé, střední, ale i 

začínající podnikatele. 

Přijďte se Informovat o Vašich možnostech. Setkání je určeno všem zadavatelů 

veřejných zakázek, kteří se chtějí dozvědět více o možnostech PPI v České republice 

a ve střední Evropě. Součástí akce bude představení jednoho z hlavních cílů projektu 

(TEMATICKÉ PPI2INNOVATE NÁSTROJE) a seznámíte se také s DEX Innovation Centre, 

který bude zajišťovat podporu pro PPI v České republice. 

O jaké cíle se jedná? 

Projekt PPI2Innovate má tři hlavní cíle: 

1. VYTVOŘENÍ TEMATICKÝCH PPI2INNOVATE NÁSTROJŮ pro SMART Zdraví, Energii a ICT. 
Tyto nástroje přesně cílí na to, aby těm, kdo zodpovídají za plánování a plnění 
procesů veřejných zakázek byly poskytnuty detailní informace o nejdůležitějších 
mechanismech, fázích, aktérech a nástrojích inovativních zakázek. 
 

2. ZŘÍZENÍ 6 REGIONÁLNÍCH KOMPETENČNÍCH CENTER PRO PPI  
Díky projektu PPI2INNOVATE vznikne síť kompetenčních center ve střední Evropě (v 
Maďarsku, ČR, Itálii, Slovinsku, Polsku a Chorvatsku). Hlavními úkoly těchto center 
bude a) Zlepšit znalosti o PPI zaměstnanců zadavatelů veřejných zakázek, b) jejich 
podpora v používání PPI, zejména PPI2Innovate nástroje, c) ovlivnění přístupu a 
chování zadavatelů veřejných zakázek tak, aby aktivně používali PPI a d) Posílení 
vazeb mezi zadavateli, výzkumnými institucemi a jinými relevantními subjekty 
z inovačních systémů. Současně budou kompetenční centra sloužit jako kontaktní a 
podpůrný bod pro rozvoj akčních plánů slibných PPI nápadů v každém z regionů. 
 

3. REALIZACE 4 PPI PILOTŮ 
Realizace pilotů povede k posílení vazeb zúčastněných subjektů, aplikování přístupu 
„learning by doing – učení praxí“ a ukáže úspěchy poptávaných inovativních řešení a 
souvisejících veřejných zakázek ve 4 regionech střední Evropy (Itálie, Maďarsko, 
Polsko a Slovinsko). 
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Kdy a kde? 

- Pátek 11. ledna 2019 – 10:00 – 14:00 
- Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6 – Podbaba 
- Přízemí Technologického centra – naproti recepci 

Co bude na programu? 

09:30 – 10:00  Registrace  

10:00 – 10:15  Úvodní přivítání, představení projektu     

DEX Innovation Centre 

10:15 - 11:00 Co je to PPI, tematické nástroje SMART PPI  

Martin Januška (DEX IC) 

11:00 - 11:30 Příklady dobré praxe ze zahraničí a z ČR  

        Libuše Podolová (CEJIZA) 

11:30 - 11:50 Výhled malých a středních podniků na PPI 

Markéta Havlová (CzechInvest)  

11:50 – 12:20  Coffee break  

12:20 - 12:45 RI2Integrate - další iniciativy se zaměřením na PPI v ČR  

        Vedran Bostandžic (SIC)  

12:45 - 13:15 Moderovaná panelová diskuse  

13:15 – 13:45  Networking  

13:45    Oficiální ukončení akce  

 

Kde najdu více informací? 

- http://dex-ic.com/ppi2innovate 
- www.interreg-central.eu/PPI2Innovate  

 

http://dex-ic.com/ppi2innovate
http://www.interreg-central.eu/PPI2Innovate
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Proč bych se měl zúčastnit? 

- Dozvíte se více informací o zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních 
řešení (PPI). 

- Dozvíte se, jaké příležitosti představuje PPI pro zadavatele veřejných zakázek. 
- Dozvíte se, jaké možnosti nabízí PPI pro malé a začínající podnikatele. 
- Poznáte dobře fungující příklady z ČR i ze zahraničí. 
- Setkáte se svými kolegy, nebo potencionálními spolupracovníky. 

Jak se můžu zaregistrovat? 

- Vyplněním formuláře s uvedením celého jména a názvu instituce, tak jak chcete 
mít uvedeno na jmenovce, na webovém odkazu VYPLNIT FORMULÁŘ (otevřete Ctrl 
+ kliknutím) do středy 9. 1. 2019 

Mám dotaz, na koho se můžu obrátit? 

- V případě nouze prosím kontaktujte Vojtěcha Jíru, vojtech.jira@dex-ic.com 
604 304 725 

Jak se tam nejlépe dostanu? 

 

- MHD  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep1e4QNksnSILD3DFvm8LBR20otUi8KYGWUd6QexdTvAAWdA/viewform?vc=0&c=0&w=1
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o z Černého mostu metrem do stanice Florenc, následně tramvají č. 8 do 
stanice Nádraží Podbaba – odtud do ulice Ve struhách (přibližně 160m do 
cíle) 

o ze stanice Florenc tramvají č. 8 do stanice Nádraží Podbaba – odtud do 
ulice Ve struhách (přibližně 160m do cíle) 

o z Hlavního nádraží tramvají č. 26 do stanice Dejvická, následně autobusem 
číslo 147 do stanice Nádraží Podbaba – odtud do ulice Ve struhách 
(přibližně 160m do cíle) 

o  
- Autem - v ideálním případě zaparkovat na nejbližším parkovišti P+R a následně 

využít možnost MHD 
- Autobusem z Liberce ze stanice Fügnerova do stanice Praha, Černý Most a 

následně MHD viz. bod MHD 
- Vlakem z Brna – ze stanice Brno, dolní nádraží do stanice Praha, hlavní nádraží a 

následně využít možnost MHD 
- Autobusem ze stanice Hradce Králové, Terminál HD do stanice Praha, Černý Most 

a následně využít možnost MHD 
 

 

 


