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Podpora začínajících podnikatelů 

Jihoczech – soutěž podnikatelských nápadů

V roce 2019/2020 realizován 3. ročník. Soutěž je určena těm, kteří chtějí zahájit podnikání, nebo rozšířit

své stávající podnikatelské aktivity o nové myšlenky, popř. těm, kteří chtějí pouze zjistit, zda má jejich

nápad smysl a je životaschopný. Soutěž Jihoczech pomáhá přeměnit podnikatelský nápad

v podnikatelský záměr, pomáhá jeho postupné realizaci, propojuje jej s dalšími vhodnými partnery

a pomáhá zvýšit povědomí o jeho existenci. Soutěž Jihoczech pomáhá rozvoji a diverzifikaci

podnikatelské základny v regionu. Celkem ve třech ročnících podpořeno více než 60 zaslaných nápadů

(www.jihoczech.cz).

Třetí ročník soutěže

⮚ Vyhlášení: 7.10.2019

⮚ Počet přihlášených nápadů:                 15

⮚ Finále: 23.9.2020

1. místo: Ladislav Trpák (3D tištěný dům z betonu „Prvok")

2. místo: Viktor Korbel (kombinovaný fotovoltaický panel)

3. místo: Jiří Plášil (JAWINNER, výroba zdravotních žvýkaček)

V současné době vyhlášen 4. ročník soutěže

http://www.jihoczech.cz/
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Jihočeské podnikatelské vouchery

Jihočeské podnikatelské vouchery jsou jednoduché dotační schéma poskytující podporu malým

a středním podnikům z Jihočeského kraje na nákup služeb od poskytovatelů znalostí z celé ČR,

ať už z řad výzkumných organizací, nebo expertních poradců (www.inovoucher.cz)

7. Ročník – 2020/2021

⮚ Krizové vouchery COVID-19

⮚ Reakce na provedené šetření potřeb mezi MSP (04-05/2020)

⮚ alokace 2 mil. Kč

⮚ Celkem 23 předložených žádostí: 2.278.236 Kč

⮚ Zamítnuto: 5 žádostí

⮚ Podpořeno: 18 žádostí za 1.869 397 Kč 

⮚ Aktivita A (spolupráce s výzkumnými organizacemi): podpořeno 7 žádostí v 

hodnotě 1.068.605 Kč, podpořeno 7 v hodnotě 959.556 Kč.

⮚ Aktivita B (spolupráce s expertními poradci): podpořeno 11 žádostí 

v hodnotě 909 841 Kč.

Od roku 2014 podpořeno 97 žádostí, výše podpory cca 13 mil 

Podpora transferu technologií

http://www.inovoucher.cz/
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Služby JVTP - Podpora Trendů (PoTr) 

⮚ 1/2021 – 5/2023, z OP PIK, Služby infrastruktury

⮚ Cíl: poskytovat podporu formou zvýhodněných expertních poradenských služeb MSP a OSVČ 

z Jčk (zintenzivnit jejich inovační aktivity s důrazem na aspekty digitalizace a Průmysl 4.0)

⮚ Výše dotace 50 000 – 250 000, míra dotace: 75 %, alokace 11 775 000 Kč

Podpora formou poskytování zvýhodněných expertních služeb

Služby JVTP - Podpora Trendů (PoTr)

Cílem projektu je připravit a poskytovat balíček zvýhodněných expertních poradenských služeb pro

malé a střední podniky Jihočeského kraje v oblastech zavádění inovací, optimalizace firemních

procesů, jejich postupné digitalizace a zavádění prvků Průmyslu 4.0 do podnikové praxe.

⮚ Podporované oblasti poradenských služeb:

▪ strategické řízení a management inovací; 

▪ strategické poradenství při vstupu na nové trhy

▪ ochrany a využití práv duševního vlastnictví;

▪ validace podnikatelského modelu; 

▪ rozvoj řízení procesů ve firmě (optimalizace a digitální transformace)

▪ obchodní a marketingové strategie; 

▪ poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů s důrazem 

na zavádění  prvků průmyslu 4.0, do podnikové praxe. 
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Podpora digitální transformace

Jihočeský Digi Hub

Cílem projektu Jihočeského Digi Hubu je podpora procesů souvisejících s postupnou digitální

transformací regionálních firem a současně podpora rozvoje digitálních kompetencí ve školách, a to

na všech stupních vzdělávacího systému, a podpora navazujícího a celoživotního vzdělávání s

ohledem na rozvoj digitálních dovedností.

• Workshopy, semináře

• Podpora navazujícího a celoživotního 

vzdělávání

• Výměna zkušeností

• Propojení odborníků z praxe a pedagogů

• Sdílení digitálních zkušeností

• Rozvoj digitálních kompetencí a 

informatického myšlení dětí, žáků a studentů

• Stážové programy

• Projektové dny

• Startup weekendy

• Zapojení do vzdělávacích projektů pro 

pedagogy (VReduNet, AI Social Design Lab)

Stážové programy RPA a AI
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Nové technologie do vzdělávání

www.vredunet.eu

Virtual Reality for Education Network
Projekt je založen na myšlence vzájemného poznávání, budování vztahů a vytvoření funkční sítě

přeshraničních spolupracujících subjektů v celém programovacím území zabývající se aktuálním

tématem využití virtuální a rozšířené reality ve firemní praxi a připraveností vzdělávacího systému

tyto nové technologie absorbovat do svých vzdělávacích programů a tím rozvíjet potřebné

kompetence budoucích i současných zaměstnanců.

Zároveň jde o propojení vysoce specializovaných expertních týmů ve vývoji programů ve virtuální a

rozšířené realitě (dále jen VR ) s organizacemi, které působí v oblasti vzdělávání, a jejich napojení na

organizace inovační infrastruktury a prostřednictvím nich především na MSP v příhraničních

regionech.

,,Virtual Reality for Education Network“ (VReduNet) je projekt financovaný programem INTERREG V-A Rakousko-Česká 

republika (Interreg ATCZ256)



7www.jvtp.cz

Cíl projektu

• vytvoření přeshraniční sítě spolupracujících 

subjektů v oblasti AR/VR

• analýza skutečného stavu využití a 

připravenosti na oblast AR/VR v dotčených 

regionech

• vytvoření třídenního vzdělávacího programu 

pro pedagogy, budoucí pedagogické 

pracovníky a zástupce firemní sféry 

• vytvoření laboratoře AR/VR v budově JVTP

www.vredunet.eu

• současní a budoucí pedagogičtí pracovníci

• malé a střední podniky

• regionální veřejní správa

Cílové skupiny



Děkujeme za pozornost.

T: +420 383 579 111

E: info@jvtp.cz

www.jvtp.cz


