
Pomáháme 
firmám růst 

a inovovat
Tvoříme inovační ekosystém Středočeského kraje



ředitel SIC – Pavel Jovanovič

Členové a zakladatelé

• Středočeský kraj
• Fyzikální ústav AV ČR
• Astronomický ústav AV ČR
• Výzkumný ústav geodetický, 

topografický a kartografický
• ČVUT v Praze

Založeno 2015

O nás



Podpora růstu a inovací ve firmách

Výzkumné instituce, komercializace, přenos know-how a spolupráce s podniky

Realizace Regionální inovační strategie

• Od rozjezdu startupu, přes inovaci produktu nebo služby až po expanzi 
zavedených firem na zahraniční trhy. 

• Podporujeme přenášení vědeckých poznatků do praxe. Vytváříme projekty 
spolupráce mezi výzkumníky a podnikateli.

• Společně s klíčovými aktéry naplňujeme cíle strategie a efektivně rozvíjíme 
inovační prostředí.

Strategické pilíře



Středočeské 
inovační centrum

PODPORUJEME INOVACE A PODNIKÁNÍ

200+ podpořených firem
130 spolupracujících expertů

25 špičkových výzkumných center pro 
spolupráci s průmyslem

1000+ aktivních kontaktů v databázích SIC

Středočeský kraj

Praha



Systematická podpora inovací 
ve firmách

58 000 000 Kč
pro malé a střední podniky ze

Středočeského kraje na inovace produktů
a služeb nebo expanzi na domácí

i zahraniční trhy (2015- 2022)



2000+
Návštěvníků na akcích 

organizovaných SIC 

100+
Konferencí, 
seminářů 

a inovačních 
platforem

Rozvíjíme inovační komunitu regionu 
(2015-2022)



Programy a služby SIC
Pro malé a střední podniky ve Středočeském kraji

INO:EX (INOVUJ 
PRODUKT : EXPANDUJ 

NA TRH)
finanční podpora na 

vývoj produktu nebo 
služby a na pomoc s 
expanzí produktů či 

firmy na trh

PLATINN
konzultační a 

mentoringová služba 
využívající rozsáhlé sítě 

špičkových expertů

DIGITÁLNÍ 
TRANSFORMACE FIREM
pomoc firmám v rámci 

digitalizace jejich 
procesů a využívání 

pokročilých výrobních 
technologií

CIRKULÁRKA
Konzultační služby v 

oblasti cirkulární
ekonomiky a 
udržitelnosti

SIC CONNECT
vzájemné propojení

firem či spolupráce firem
s výzkumnými
organizacemi



INO

Inovace stávajícího výrobku nebo služby; 
vývoj zcela nového produktu
a ověření poptávky na trhu.

EX

Expanze na domácí nebo zahraniční 
trh; podpora marketingových aktivit 
pro uvedení nového produktu.

INO:EX
PODPORA V INOVACÍCH, ROZVOJI A EXPANZI 



INO

INOvuj produkt 
Finanční podpora na vývoj nového produktu či inovaci stávajícího (nebo 
služby). 

Může jít například o vývoj nového softwaru, tvorbu prototypu, spolupráci s 
výzkumnou organizací, průmyslový design, ověření poptávky,...

Maximalní výše podpory: 500.000 Kč

Míra spoluúčasti: 65%

Maximální délka projektu: 12 měsíců

Podpora v režimu de minimis, program INO:EX je financován Středočeským krajem



EX
Expanduj na trh
Finanční podpora expanzi na nové trhy či vstup na trh s novým 
produktem/službou

Může jít například o tvorbu nového webu, různé marketingové nástroje, 
rebranding, produktové fotografie či videa, obalový design či certifikace 
(produktů),…

Maximalní výše podpory: 200.000 Kč

Míra spoluúčasti: 65%

Maximální délka projektu: 12 měsíců

Podpora v režimu de minimis, program INO:EX je financován Středočeským krajem



SCILIF





I Love Hummus s.r.o.



SIC Platinn
Pomáháme řešit aktuální výzvy související s rozvojem firmy 

FinanceSpolupráceOrganizace
Rozvoje 

podnikání
a obchodu

Mentoringový program pro majitele a CEO firem využívající zkušené experty 
zaměřený na podporu: 



SIC Platinn
Pomáháme řešit aktuální výzvy související s rozvojem firmy 

Program nabízí možnost využít naší rozsáhlé sítě špičkových expertů a získat tak cenný pohled 
zvenčí

Fáze I. 

• Až 40 konzultačních hodin s doporučeným expertem

• Financování 80% SIC, 20% klient

Fáze II.

• Až 80 konzultačních hodin

• Financování 50% SIC, 50% klient

Podpora v režimu de minimis, hodinová sazba experta: 1.500 Kč



3 kroky ke startu

Rozvoj nápadu

První oponentura
Ověření konceptu

Sestavení plánu
Lean Canvas
První prezentace
Ověření poptávky

Vyhodnocení projektu
Závěrečné zhodnocení a 
prezentace před komisí.
Navigace k dalším zdrojům a 
kontaktům.

Podpora začínajících podnikatelů



Díky 
SIC CONNECT 
vyřešíme firmám 
jejich výzvy
s využitím VaV
a technologií

Gebrüder Weiss
Spolupráce s VŠB a ČVUT na 
inovaci IT nástroje pro 
logistiku

GEMA
Spolupráce VŠCHT a firmy 
GEMA na vývoji zařízení pro 
monitoring korozivity

PROSPON
Spolupráce s HiLASE na 
automatizaci pro výrobce 
kloubních náhrad 



Inspirace a networking uvnitř inovačního 
ekosystému

Důvěryhodné prostředí pro sdílení znalostí
a zkušeností z podnikání.

Inspirace a rady od inovačních partnerů.

Business komunita



Děkuji za vaši pozornost

Středočeské inovační centrum
Strakonická 3367, 150 00 Praha 5

www.s-ic.cz

Milena Lakomá
Key Account Manager
602 602 488
lakoma@s-ic.cz


