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Středočeské inovační centrum 

● Je spolek založený za účelem zvýšení konkurenceschopnosti 

Středočeského kraje a kvality života v něm

● SIC vznikl v roce 2015

Členy jsou: 

● Středočeský kraj

● Fyzikální ústav AV ČR, Astronomický ústav AV ČR

● Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

● ČVUT v Praze



Středočeské inovační centrum 

VIZE - Středočeský kraj je plnohodnotné místo pro život v souladu s

moderními trendy 21.století. SIC přináší inovační potenciál a nové

technologie do běžných životů jeho občanů a přispívá k zlepšení

životního prostředí

MISE - Podporovat rozvojové koncepce Středočeského kraje a

zajišťovat služby důležité pro růst podnikání a rozvoj obcí. Vytvářet

unikátní zázemí pro spolupráci výzkumné a podnikatelské sféry a

podporovat tuto spolupráci službami na úrovni veřejné správy



http://drive.google.com/file/d/1qqUHHzu7dD5zNjkwXuNjlNtMjnGLzoie/view
http://drive.google.com/file/d/1qqUHHzu7dD5zNjkwXuNjlNtMjnGLzoie/view


Divize věda, výzkum a inovace SIC 
● Se zaměřuje na spolupráci mezi výzkumnou sférou, veřejnou správou, 

podnikatelskými subjekty

● Identifikuje témata, na která je vhodné se zaměřit v oblasti aplikovaného 

výzkumu, podporuje inovační aktivity

● Sbírá podněty z kraje, obcí a měst pro činnost VaVaI institucí

● Identifikuje disponibilní výzkumné kapacity, využitelné pro potřeby praxe

● Spolupracuje s národními institucemi v oblasti výzkumu – TAČR



http://www.youtube.com/watch?v=7iFu9DNtDBU
http://www.youtube.com/watch?v=7iFu9DNtDBU


Divize věda, výzkum a inovace SIC 

Tematické zaměření aktivit, preferované ze strany kraje:

● Voda

● Energetika

● Mobilita

● Bezpečnost

● Chytrá řešení pro města a venkov



Divize věda, výzkum a inovace SIC 

Partner pro:

● Výzkumné organizace

● Vysoké školy

● TAČR

● Kraj a jeho organizace

● Obce a města

● Dobrovolné svazky a MAS

● Provozovatele veřejné infrastruktury



Aliance pro vodu 

pro Středočeský kraj

Inovační platforma „Aliance pro vodu ve Středočeském kraji“ je určena 

všem regionálním subjektům působícím v oblasti vodního 

hospodářství. 

Je místem setkání výzkumných organizací, firem, zástupců měst a 

obcí a dalších orgánů veřejné správy.



Typy aktivit Aliance pro vodu

Cíl platformy:

● posílit vzájemnou spolupráci na konkrétních projektech napříč různými 

obory

● identifikovat příležitosti

● sdílet projektové náměty

● definovat bariéry a hledat možnosti k jejich překonání

● sdílet příkladů dobré praxe atd.

Účastníci se pravidelně setkávají v rámci konferencí či workshopů, 

organizovaných ke konkrétním tématům



Témata Aliance pro vodu



Témata Aliance pro vodu
● Zajištění a obnova zdrojů pitné vody

● Zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou

● Retence vody v krajině a její zvyšování

● Obnova a zlepšení vodohospodářské infrastruktury ve městech a na 

venkově

● Dotační programy v oblasti vodního hospodářství



Zvažované akce



Identifikované aktivity/ zvažované akce do konce 

roku 2019 (předmětem diskuse)

● 19. září 2019 - Dotační programy ve vodním hospodářství

● 21. listopadu 2019 - Problematika sucha

● ….

● ….
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Děkujeme

za pozornost


