ZBOROVSKÁ 81/11,
150 00 PRAHA 5
E-MAIL: INOEX@S-IC.CZ

Podporujeme nápady a propojujeme
technologie výzkumných organizací
s podnikateli. Vytváříme komunitu
inovátorů a podnikatelů, kteří chtějí
rozvíjet sebe i regionální inovační
prostředí.

TRYsyst s.r.o. „Pro malou firmu, která denně řeší
provozní problémy, je nemožné zabývat se vlastní
propagací na profesionální úrovni. To jsem mohli
změnit díky SIC.” Jiří Rybák, jednatel

NEMO REPORT „Díky SICu jsme dokázali
zafinancovat první prototyp systému NEMO Report
a některé odborné služby, což nám v začátcích
velmi pomohlo. Musím také vyzdvihnout
perfektní podporu, které se nám po celou dobu
programu dostávalo.“ Jan Záhora, jednatel

FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ
POSKYTL STŘEDOČESKÝ KRAJ.

INO:EX je program podporující středočeské
malé a střední firmy s potenciálem rychlého
ekonomického růstu v úspěšné realizaci jejich
inovačních projektů, ve vývoji nových řešení
a tvorbě prototypů, ověření poptávky
u zákazníků a při uvádění produktů
na trh nebo tržní expanzi firmy.
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Inovuj produkt

Expanduj na trh

V něm můžete získat podporu
na aktivity spojené s inovací
stávajícího produktu i vývojem
zcela nového produktu
a ověřování poptávky.

Pomůžeme vám s přípravou
a úspěšným uvedením produktu
na trh nebo se vstupem a tržní
expanzí celé firmy na domácí
či zahraniční trh.

Výše podpory: 50 až 500 tis. Kč

Výše podpory: 50 až 200 tis. Kč

Míra podpory je v každém případě nejvýše 50 %.

Jak na to?

Jak být úspěšný
v žádosti?

:m
 usíte mít představu o svém
záměru a doporučujeme ji
předem s námi konzultovat,
rádi pomůžeme

: s plníte všechna kritéria
v průběhu procesu formálního
a věcného hodnocení

: v yplníte elektronickou přihlášku,
jejímž obsahem jsou vstupní
informace o firmě a projektu

:p
 ak už jen podepíšete smlouvu…
… a můžete realizovat projekt

 ředstavíte projekt osobně
:p
hodnotící komisi
Klíčové jsou pro nás výstupy projektu a dosažení přínosu pro firmy.
Naši kolegové s vámi budou v kontaktu po celou dobu řešení projektu,
aby vše probíhalo hladce.

Program je určen pro ambiciózní malé a střední podniky se sídlem nebo
provozovnou s nadpolovičním počtem všech zaměstnanců ve Středočeském
kraji, které mají inovativní produkt nebo službu vhodnou k uplatnění
i na zahraničních trzích. Detailní podmínky o způsobilých žadatelích
jsou uvedeny na webu SIC v části program INO:EX.
Celkový rozpočet programu INO:EX je 12,6 mil. Kč
Program je otevřen do vyčerpání prostředků, nejpozději však do 2/2022.

Jakub Hudec
hudec@s-ic.cz
601 214 436

BarbAra Svojanovska
svojanovska@s-ic.cz
775 742 431

