Sklo v nás evokuje čistotu, křehkost a krásu.
Je tradičním materiálem, který spolu s řemeslným umem
vytvářel světovou proslulost českých sklářů. A bez skla si dnes
nedokážeme představit ani nejmodernější chytré technologie.
Motiv skla proto prostupuje celou touto publikací jako hold
tradici i moderní kreativitě českých lidí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
STŘEDOČESKÉHO INOVAČNÍHO
CENTRA, SPOLKU, ZA ROK

2019

STŘEDOČESKÝ KRAJ —
REGION BUDOUCNOSTI
Region progresivních řešení, založený
na výzkumu a uplatnitelný na světových
trzích, region podnikavých a kreativních
lidí, aktivně utvářející své prostředí pro
život, a zároveň s kvalitními lokálními
službami principiálně využitelnými
kdekoli ve vyspělých zemích.
Z RIS3 Strategie pro SČK, schválené 25. 6. 2018
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ÚVODNÍ SLOVO

Střední Čechy mají veškeré předpoklady k tomu,

Existuje mnoho statistických dat, která svědčí o tom,

aby se staly jedním z nejbohatších regionů Evropy.

že máme velký potenciál. Středočeské firmy

Abychom k tomuto bodu dospěli, je třeba vytvořit

a výzkumná centra jsou již dnes tahouny české

v našem hospodářství, ale i v dalších sférách života

ekonomiky a jsou i v řadě oborů také světovými lídry.

kraje, vysokou přidanou hodnotou. Ta je spojena

I proto má Středočeský kraj ambici být ekonomicky

především s inovacemi.

nejvýkonnějším regionem v České republice.

Náš kraj nejen prostřednictvím Středočeského inovačního

Má na to být významným mezinárodním hráčem.

centra (SIC) všemožně podporuje inovace ve firmách,

Vysoká koncentrace high-tech průmyslu, špičkové

které u nás sídlí. Podporujeme je nejen finančně,

výzkumné instituce, strategická poloha i nejnižší

ale také formou různých akceleračních programů,

nezaměstnanost – to vše vytváří jeho ekonomickou

inovačních voucherů a propojováním s výzkumnými

charakteristiku.

organizacemi. Naprostá většina středočeských firem
tento náš program a cíl sdílí.
V krátkém úvodu nelze vyjmenovat všechny formy, kterými

Slova „inovace“, „chytrá řešení“, „smart city“ a další znějí
moderně a učeně, ale ve skutečnosti je to jednoduché.
Být nejlepší vychází ve skutečnosti jen z jednoho

na krajské úrovni podporujeme výrobní inovace

zdroje, z umu, dovedností, vzdělanosti, a hlavně

a chytrá řešení ve službách i ve veřejné správě pro

z touhy lidí být lepší a nejlepší. Zkrátka, inovace

obce a města. Za podstatné pokládáme spolupráci

musí být v srdci lidí. A takoví Středočeši jsou.

a podporu pro zahraniční firmy a investory. V roce 2019

Takových lidí si vážíme a jsme jim vděčni.

jsme slavili velký úspěch u laické i odborné veřejnosti
na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních
příležitostí MIPIM ve Francii, kde jsme představili
kraj jako kreativní region zaměřený na inovace
a perspektivní high-tech obory.
Ze statistik vyplývá, že náš kraj je již nyní na špici, pokud
jde o inovace a chytrá řešení. Důležité je i jejich
propojení do praxe, takže 85 % všech výdajů
na výzkum a vývoj realizovaných v kraji pochází
od firem. V celém Česku je to pouze 55 %. I to

6
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potvrzuje, že naše podpora inovačních procesů

Jaroslava Pokorná Jermanová,

má význam a odráží se v realitě života kraje.

hejtmanka Středočeského kraje

2

O NÁS

SIC je nezisková organizace zajišťující především veřejnou

SIC jako infrastruktura podporovaná z veřejných zdrojů za-

službu v oblasti podpory tvorby a kultivace inovačního

jišťuje služby pro růst podnikavosti a podnikání zejmé-

prostředí v kraji. Byla založena v roce 2015 Středočes-

na v oborech založených na znalostech, tj. s vysokou

kým krajem, Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., Astrono-

přidanou hodnotou. Podporuje spolupráci výzkumných

mickým ústavem AV ČR, v. v. i. a Výzkumným ústavem

organizací a firem, výzkumných organizací a veřejného

geodetickým, topografickým a kartografickým,

sektoru. Přispívá k rozvoji obcí.

v. v. i. Od roku 2018 je dalším členem České vysoké

Činnost spolku je řízena pětičlennou správní radou,

učení technické v Praze. Dle stanov spolku SIC

v jejímž čele stojí radní Středočeského kraje pro oblast

zajišťuje mj. vznik a rozvoj podnikání založeného

bezpečnosti a zdravotnictví, JUDr. Robert Bezděk, CSc.

na znalostech a výsledcích výzkumu, propojování

Statutárním ředitelem Středočeského inovačního

výzkumných organizací s firmami na území

centra, spolku, je od 1. 11. 2019 jmenován

Středočeského kraje a naplňování regionální

Ing. Marek Špok, PhD.

strategie inteligentní specializace (RIS3). Regionál-

SIC se dělí na čtyři divize, jež vedou ředitelé jednotlivých

ní RIS3 je nezbytnou součástí národní RIS3 strategie,

divizí, kteří zodpovídají za svou činnost statutárnímu

dokumentu, na jehož základě jsou v České republice

řediteli. Divize jsou rozděleny dle náplně svých činností

poskytovány finanční prostředky z fondů Evropské

na Divizi vnitřní správy, Divizi projektů, Divizi věda, vý-

unie pro oblast výzkumu, vývoje, inovací a podpory

zkum, inovace a Divizi business. Do Divize vnitřní správy

podnikání.

po celý rok 2019 patřil také marketingový tým, který na
sklonku roku přešel přímo pod statutárního ředitele.

I MY JSME PROŠLI INOVACÍ A OD KVĚTNA
2019 MÁ SIC NOVÉ VÝRAZNÉ LOGO.
Každou inovaci vnímáme jako další dílek do skládačky
barevné mozaiky vědy a pokroku, proto naše logo odkazuje
na dva kousky puzzle. Ty do sebe dobře zapadají a vytvářejí
skvělé spojení stejně jako Středočeský kraj a inovace.
8
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Od května 2019 byly naše aktivity

403 mediálních
výstupech. Z toho byly 242 online,
152 v tisku, 7 v TV a 2 v rádiu.
zaznamenány ve

ZMĚNY V ORGANIZACI V ROCE 2019

Za členy správní rady spolku byli na 13. členské schůzi
navrženi a schváleni kandidáti, jmenovitě:

I my jsme prošli inovací a od května 2019 máme nové
logo, které se sebou přineslo rebranding spolku.

JUDr. Robert Bezděk, CSc. (Středočeský kraj)

Každou inovaci vnímáme jako další díl do skládačky

Mgr. Karel Horčička, MPA (Středočeský kraj)

barevné mozaiky vědy a pokroku, proto naše logo

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

odkazuje na dva kousky puzzle. Ty do sebe dobře zapa-

(Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.)

dají a vytvářejí skvělé spojení stejně jako Středočeský

Ing. Miloš Petera (Středočeský kraj)

kraj a inovace. Nebyla to ale jediná novinka, ke které

Marek Rejman (Středočeský kraj)

v tomto roce došlo.
Na 13. členské schůzi spolku SIC byla projednána a schválena změna Stanov spolku. Nové Stanovy nabyly

Jako předseda správní rady byl zvolen
JUDr. Robert Bezděk, CSc.

platnosti v den schválení členskou schůzí spolku dne
17. 1. 2019 a účinnosti dne 24. ledna, kdy byly vlože-

Za spolek od 1. 3. 2019 jednal jako statutární ředitel

ny rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového

Mgr. Vilém Růžička a od 1. 11. 2019 byl na základě

rejstříku. Dnem schválení nových Stanov spolku došlo

výsledků výběrového řízení statutárním ředitelem

k datu 17. 1. 2019 k zániku představenstva a dozorčí

jmenován Ing. Marek Špok, Ph.D.

rady spolku a vznikly dva nové orgány – Správní rada

Stanovy spolku byly v roce 2019 doplněny ještě jednou

spolku a Statutární ředitel spolku. Pravomoc a povin-

na základě usnesení členů spolku na 15. členské schů-

nosti Správní rady a Statutárního ředitele jsou defino-

zi SIC dne 27. 6. 2019. Stanovy byly měněny v rámci

vány novými stanovami spolku.

doplnění čl. lll odst. 3 takto:,V rámci vedlejší hospodářské činnosti spolek provozuje živnost Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.“ Dále se změnily čl. VII odst. 5.,
čl. VIII. odst. 3., 7., 8., 11., 12., 13. a 14.,
v čl. XI odst. 11.
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ČINNOST SIC V ROCE 2019

Činnost SIC byla v roce 2019 zaměřena na jednotlivé cílové

V rámci realizace projektu Smart Akcelerátor ve Středo-

skupiny a aktivity ve Středočeském kraji, k jejichž pod-

českém kraji byly realizovány také významné analy-

poře byl spolek založen. Jedná se o podporu koncepční

tické práce, resp. zakázky, které doplní stávající data

činnosti Středočeského kraje, rozvoj vzdělávání pro

a znalosti o inovačním prostředí kraje. Šlo o analýzy

konkurenceschopnost kraje a rozvoj inovačního pro-

z oblasti vzdělávání, smart cities a kulturních a kre-

středí. Dále je expertně podporována veřejná správa,

ativních odvětví. Jelikož součástí všech zakázek bylo

organizace výzkumu a vývoje, propojení výzkumu a pra-

i terénní šetření v podobě rozhovorů se zástupci cílo-

xe, začínající podnikatelé a podnikání, podpora expanze

vých skupin, přinesly zakázky cenné informace pro pří-

firem na nové trhy.

pravu nových intervencí na podporu zájmových cílových
skupin kraje a SIC. Dále byly výsledky analytické práce

KONCEPČNÍ A ANALYTICKÁ ČINNOST PRO
POTŘEBY STŘEDOČESKÉHO KRAJE

SIC promítnuty do aktualizace Atlasu inovačního prostředí Středočeského kraje, který představuje region
a jeho inovační prostředí firmám, investorům i široké

V roce 2019 SIC pracoval v návaznosti na schválení RIS3
strategie Středočeského kraje (RIS3 SČK), jenž byl
v červnu 2018 přijat na Akčním plánu k RIS3 strategii

veřejnosti. Současně byl aktualizován i Interaktivní
mapový portál, který zobrazuje vybraná data o regionu.
V roce 2019 byla dále jako součást projektu Smart Akce-

na období 2019–2020. Akční plán byl v dubnu 2019

lerátor dokončena marketingová strategie a komuni-

schválen Radou pro konkurenceschopnost Středočes-

kační plán a zpracována brand identita „Středočeský

kého kraje. Dokument navazuje na původní Akční plán

kraj – Inovace v srdci“. Inovace v srdci je platforma,

k RIS3 SČK pro období 2017–2018 a představuje jeho

která si dává za cíl přinášet informace o inovačním pro-

aktualizaci pro období 2019–2020. Obsahuje 56 pro-

středí Středočeského kraje. Jejím úkolem je propojovat,

jektových záměrů, intervencí a opatření, které realizuje

informovat o výzkumu, inovacích a příkladech dobré

nebo plánuje realizovat Středočeské inovační centrum

praxe z podnikání ve středních Čechách.

(SIC), Středočeský kraj a další subjekty aktivně působící v regionálním inovačním ekosystému.
V souvislosti s přípravami na programové období politiky

ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PODNIKAVOST,
PODNIKÁNÍ A INOVACE

soudržnosti Evropské unie 2021–2027 byla v roce 2019

13

zahájena aktualizace RIS3 SČK na základě požadavku Mi-

Dostatek kvalifikovaných lidí je podle RIS3 SČK stěžejním

nisterstva průmyslu a obchodu (MPO), které v souvislosti

předpokladem pro rozvoj hospodářství Středočeského

s aktualizací Národní RIS3 strategie ke konci roku 2020

kraje. V této oblasti působí řada organizací. V březnu

požádalo kraje o aktualizaci jejich tzv. krajských příloh

2019 uspořádal SIC mezinárodní akci Maker Challenge,

(tj. krajských RIS3 strategií) do poloviny roku 2020.

a to v návaznosti na loňskou studijní cestu delegace

Středočeského kraje do Mexika. Akce byla soutěží

veřejnou správu a další. Nové způsoby podpory pomáhá

Aliance pro vodu ve Středočeském kraji, která je urče-

jí zúčastnilo téměř padesát účastníků z řad starostů

střední školy z Mexika a středních škol z Čáslavi, Kutné

SIC hledat kraji prostřednictvím svého zapojení do

na všem regionálním subjektům působícím v oblasti

či zastupitelů obcí.

Hory a Rakovníka. Zúčastněné týmy v rámci soutěže

pracovních skupin Chytrý venkov a Strategie 2021+

vodního hospodářství. Je místem setkání výzkumných

rozvíjely své projektové záměry, které se týkaly zavla-

k přípravě politiky soudržnosti EU.

organizací, firem, zástupců měst a obcí a dalších orgá-

byly více zaměřené na konkrétní témata. Volba témat

Prostřednictvím inovační platformy Smart City propojuje

nů veřejné správy. Klíčovým cílem platformy je přiná-

vycházela ze zájmu zástupců obcí a měst zjištěných

SIC zástupce měst a obcí v regionu s firmami a vý-

šet inovativní řešení do oblasti vodního hospodářství

na konferenci. Jednalo se o semináře na témata, které

zkumnými organizacemi, které vytvářejí chytrá řešení.

a přenášet poznatky od expertů z R & D do praxe. Tato

byly financované z projektu Smart Akcelerátor II ve

pilotního projektu SIC DigiEduLab, který vznikl jako

SIC pomáhá sdílet příklady dobré praxe, zkušenosti

platforma sleduje především edukativní cíle při vedení

Středočeském kraji:

pilotní ověření v projektu Smart Akcelerátor II ve

a zejména získávat inspiraci při propojování středočes-

obcí a měst, přičemž umožňuje i sledování aktuálních

◼

Středočeském kraji. Projekt má za cíl přivést do kraje

kých měst a obcí v rámci realizace chytrých projektů.

trendů, šíření inovací a zejména získávání unikátních

◼	Zlepšení vodohospodářské infrastruktury

novou metodiku vzdělávání pro střední školy v oblasti

SIC zvyšuje informovanost regionu o možnostech fi-

kompetitivních výhod. Platforma si klade za úkol řešení

technických oborů.

nanční podpory, pořádá tematické semináře a worksho-

problematiky vody a vodního hospodářství na území

py. Inovační platforma se sešla dvakrát, poprvé 30. 1.

Středočeského kraje.

žovacích systémů nebo recyklace odpadů s využitím
kreativních technologií.
SIC se v roce 2019 dále věnoval přípravě a realizaci

Dalším pilotním projektem je projekt Studijní stáže v obo-

Zadržování vody v krajině a sídlech – 22. 10. 2019.

ve městech – 26. 11. 2019.

Další významnou aktivitou je poradenství v oblasti vod-

ru kyberbezpečnosti, jehož cílem je poskytnout doda-

v Mutějovicích na témata vodohospodářství a zadr-

Tato problematika je prioritou Krajského úřadu Středočes-

tečný specializovaný vzdělávací program studentům

žování vody v krajině, digitalizace a její přínosy pro

kého kraje, přičemž byly stanoveny tyto klíčové osy:

kraje. Zejména se jedná o doporučení a návrhy na zlep-

středních škol v kraji, kteří úspěšně prošli Kybersoutěží

obce, implementace nástrojů Průmysl 4.0 ve školství

zlepšení vodohospodářské infrastruktury ve městech

šení vodohospodářské infrastruktury (vodovod a ka-

(www.kybersoutez.cz), na praktických reálných pro-

apod. Druhé setkání proběhlo 26. 2. v Kostelním Hlavně

a na venkově, sucho, povodně.

nalizace), zadržování vody v krajině a sídlech a pomoc

jektech/scénářích. V roce 2019 byla zahájena příprava,

a mezi hlavní body diskuze patřily témata oběhového

realizace se uskuteční v roce 2020.

a odpadového hospodářství.

SMART VILLAGES / SMART CITIES / SMART
REGION – EXPERTNÍ PODPORA VEŘEJNÉ SPRÁVY

ního hospodářství pro města a obce Středočeského

Během roku 2019 jsme navázali spolupráci s řadou

s dotačními tituly. Cílovou skupinou pro tyto aktivity

významných vědeckých institucí, univerzit a komerč-

jsou starostové, místostarostové, příp. zastupitelstvo

ních firem. V rámci Aliance pro vodu jsme podepsali

obce. Jedná se také o vzdělávání v oblasti vodního

hospodářství, ve které se zaměřujeme na potřeby

10 dokumentů „Memorandum o spolupráci“, které

hospodářství.

obcí, měst a dobrovolných svazků obcí. V roce

se staly základním a výchozím bodem pro rozvinutí

2019 jsme zahájili činnost Inovační platformy

spolupráce v roce 2020. Kromě toho byly podepsány

Jednou z prioritních aktivit v SIC je oblast vodního

Středočeské inovační centrum začalo realizovat a dále

14

Na odbornou konferenci navázaly odborné semináře, které

Od dubna 2019 nabízíme pro obce Středočeského
kraje následující služby:

dva Letters of Intent, a to zejména pro rozšiřování
informací o projektech pro cílovou skupinu. V tomto

a aktéry na místní i regionální úrovni podporu koncep-

případě se jedná o obce a města ve Středočeském

tů chytrého venkova (Smart Village), chytrého města

kraji. V květnu 2019 jsme uspořádali odbornou kon-

(Smart City) a chytrého regionu (Smart Region). Pro

ferenci „Zásobování pitnou vodou v kontextu (nejen)

obce a města Středočeského kraje to představuje

klimatických změn“ pro zástupce měst a obcí s cílem

●

◼ Dlouhodobé koncepční řešení.

nástroj pro zkvalitňování infrastruktury, zlepšo-

seznámit účastníky s aktuální problematikou a způ-

●

◼ Zprostředkování a nastavení spolupráce s VVI

vání podmínek pro život jejich obyvatel, reali-

soby řešení vodohospodářské problematiky. Během

zaci smysluplných projektů (včetně nalezení

programu vystoupilo 10 zástupců výzkumné, akade-

finančních prostředků na takové projekty)

mické i soukromé sféry s příspěvky, které se týkaly

Ke dni 31. 12. 2019 jsme realizovali odborné poradenství

zaměřených na podporu zavádění nových

zajištění a obnovy zdrojů pitné vody, stavu a kapacit

pro obce Zdiby, Kostelec nad Černými lesy, Herink,

technologií, snížení energetické náročnosti,

vodohospodářské infrastruktury, kvality vody, sucha,

Soběhrdy a Vestec.

udržitelnou dopravu, snižování emisí, sdílení

retence vody v krajině apod. Vzhledem k vysoce aktu-

dat a informací, podporu podnikání, chytrou

álnímu tématu vyvolala akce velký zájem a celkem se
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●

◼ Identifikace hlavních problémů a zhodnocení aktu-

připravuje ve spolupráci s dalšími externími experty

álního stavu řízení vodohospodářské infrastruktury.
●

◼ Urgentní opravy ve vybraných lokalitách a obnova
havarijního vodohospodářského majetku.

a pomoc s dotačními tituly.

Zástupci těchto obcí začali využívat našich služeb poradenství v oblasti vodního hospodářství s cílem zorientovat

se či zmapovat aktuální situaci a tak si vytvořit vlastní

SIC v roce 2019 realizoval tyto aktivity: prezentace

pohled nebo strategii. Ze strany SIC se jednalo zejmé-

výzkumných organizací v kraji, rozvoj služby WELCOME

na o vzdělávací a osvětovou činnost. Charakteristickým

OFFICE, mapování výzkumných organizací a příprava

výstupem byla zpráva a doporučení, či strategie pro

projektové žádosti „Středočeský program mobility

vedení obcí. V roce 2020 očekáváme, že dojde ke upřes-

vědců pro excelentní výzkum, inovace a technologie“

nění konkrétních projektů a tím i k přesnějšímu odhadu

(zkratka MERIT) do výzvy MSCA-COFUND programu

dotačního potenciálu.

Horizont 2020.

WELCOME OFFICE
Představuje propagaci Středočeského kraje jako atraktivní
lokality pro výzkum a vývoj, technologický rozvoj a ino-

Zdiby
Herink

Vestec
Kostelec n Č.L.
Soběhrdy

vace a s nimi spojené investice. Jde o službu asistence
zahraničním investorům zajímajících se o výzkum a vývoj
ve Středočeském kraji a také o servis pro zahraniční
pracovníky, kteří mají zájem usadit se a pracovat ve Středočeském kraji. V roce 2019 proběhla změna intervence,
díky které bylo dosaženo lepší synergie s již existujícími
aktivitami v této oblasti (EURAXESS, Star Region, vybrané výzkumné organizace) a také s projektem MERIT.

PODPORA ROZVOJE ČINNOSTI VÝZKUMNÝCH
ORGANIZACÍ A JEJICH PROPOJENÍ S PRAXÍ

MAPOVÁNÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ
Proběhly podrobné rozhovory se zástupci středočeských
výzkumných organizací s cílem shromáždit technicky
zaměřené informace o jejich kapacitách, které budou

a hledat ta nejlepší spojení. V roce 2019 SIC uzavřel

zace a firmy tak, aby bylo možné nové poznatky získané

zpracovány do „Katalogu služeb výzkumných organi-

memoranda a podepsal smlouvy

výzkumem využít ve firmách k jejich růstu a konkuren-

zací pro potřeby firem“ a které usnadní přístup firem

ceschopnosti na trhu. Malá propojenost výzkumných

k výzkumným organizacím, navázání spolupráce vč.

organizací a firem je dlouhodobě slabou stránkou

smluvního výzkumu apod. Katalog bude v tištěné i onli-

českého výzkumu, zejména toho, který je podporován

ne verzi uveden v prvním kvartále roku 2020. Tento typ

z veřejných prostředků. Výzkumníci nejsou uvnitř svých

odborné propagace výzkumných organizací pro potřeby

organizací podporováni v tom, aby jejich práce měla

firem byl opakovaně požadován oběma cílovými sku-

výsledky užitečné pro společnost. Z tohoto důvodu

pinami s tím, že zkušenosti pracovníků SIC umožňují

často nejsou vybaveni znalostmi pro zakládání firem

zpracovat potřebné informace do formy, která bude

(spin off, start up), které by vznikly na základě výsledků

pro firmy dostatečně srozumitelná a účelná. To je

jejich výzkumu. Získané znalosti spíše „rozdávají“.

dvojnásob důležité pro ty výzkumné organizace, které

Jednou z hlavních rolí SIC je propojovat výzkumné organi-

Pro podporu rozvoje činnosti výzkumných organizací
a na podporu přenesení výsledků výzkumu do praxe
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Jedním z poslání SIC je propojovat inovační aktéry

nemají vlastní pracovníky nebo oddělení určené na
spolupráci s průmyslem.

8 firmami, 7 obcemi Středočeského
kraje, 4 zahraničními partnery,
3 výzkumnými centry a ústavy,
s

inovačním centrem, vysokou školou,
asociací a krajským sdružením.

STŘEDOČESKÝ PROGRAM MOBILITY PRO EXCELENTNÍ

PODPORA (INOVATIVNÍHO) PODNIKÁNÍ

VÝZKUM, INOVACE A TECHNOLOGIE (MERIT)
Jedná se o zásadní strategickou intervenci zaměřenou

SIC pomáhá podnikům a podnikatelům v začátcích

na výzkumné organizace a jejich potřebu kvalitních

i v rozvoji jejich činnosti. Usilujeme o vyšší míru pod-

lidských zdrojů v podobě zahraničních vědců nebo

nikavosti obyvatel v regionu, o vyšší počet úspěšných

českých vědců vracejících se ze zahraniční praxe.

firem v domácím vlastnictví. Pomáháme jim s navazo-

Program podpoří až 3letý pobyt 30 vědců na celkem

váním kontaktů s výzkumnými organizacemi, které jim

14 výzkumných organizacích ve Středočeském kraji,

mohou pomoci s řešením jejich potřeb.

které se do projektu zapojily. Uchazeči budou vybráni
v otevřené soutěži na základě kvality výzkumného

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ VOUCHERY

projektového záměru spadajícího do stanovených

Jsou dotačním programem kraje podporujícím spolu-

oborů, a to Laserové technologie, Biotechnologie

práci podniků ze Středočeského kraje s výzkumnými

a biomedicína, Energetika, Digitalizace a Vesmírné

organizacemi z ČR (vysoké školy, veřejné výzkumné

technologie. Projekt je příkladem finančního partner-

instituce atd., tzv. poskytovatelé znalostí). Podpora je

ství kraje a výzkumných organizací, které poskytnou

nabízena prostřednictvím jednorázové dotace podni-

nutné národní spolufinancování k 50% příspěvku EU.

ku na spolupráci s poskytovatelem znalostí. Cílem je

V případě udělení podpory se Středočeský kraj stane

přenos poznatků/technologií a know-how z výzkumné

po Jihomoravském kraji teprve druhým regionem ČR,

organizace a jejich využití ve firmě. Podniky a výzkum-

který takový program svým výzkumným organizacím

né organizace si prostřednictvím realizace menších

nabídne. Výsledek hodnocení žádosti bude znám

společných projektů ověřují schopnost a nastavení

inovační vouchery

v únoru 2020.

způsobů vzájemné spolupráce. Tato zkušenost může

kreativní vouchery

položit základy pro dlouhodobou spolupráci.

PLATINN

Koncem roku 2019 zahájil SIC přípravy nového pilotního
projektu Kreativní vouchery pro výzkumné organizace,

V roce 2019 se uskutečnila 4. výzva k předkládání žádostí

který má podpořit výzkumné organizace při sebepre-

o vouchery. Nově byla rozdělena na dva podprogra-

zentaci a transferu výsledků výzkumu. Jeho vyhlášení

my a vyhlášena jako průběžná s příjmem žádostí od

se předpokládá v polovině roku 2020.

19. 3. 2019 až do 31. 1. 2020 s alokací 5 mil. Kč.

Výzkumné organizace se dále mohly zapojit jako tzv. po-

Podprogram I. jsou standardní inovační vouchery podpo-

skytovatel služeb výzkumu a vývoje do 4. výzvy progra-

rující nákup služeb výzkumu a vývoje od poskytovatele

rozvoji. Usiluje o vyšší míru podnikavosti a nárůst počtu

mu Středočeské inovační vouchery. V roce 2019 bylo

znalostí. Ke konci roku 2019 bylo schváleno 15 žádostí

firem v domácím vlastnictví.

firmami (příjemci) takto osloveno ke spolupráci

s celkovou požadovanou podporou 3,2 mil. Kč. Vzhle-

7 výzkumných organizací, resp. jejich pracovišť na úze-

dem ke spolufinancování příjemců ve výši minimálně

mí Středočeského kraje, které firmám poskytly služby

25 % tak vznikly projekty v celkové hodnotě 4,6 mil. Kč

v celkové hodnotě 1,6 mil. Kč, která byla ze 75 % pokry-

(nezahrnuje výši DPH u plátců DPH), tj. multiplikační

ta dotací z programu.

efekt podpory dosáhl hodnoty 1,44.

SIC po d po ř il 26 fire m Kre at ivní m
vo uche re m St ře do če ské ho
kraje , 19 fire m St ře do če ským
inovačním vo uche re m a 11 fire m
zapo jil do pro je kt u Pl at inn.

Podprogram II. je podpora určená start-upům, tj. firmám
do 3 let existence, a to jak na spolupráci s poskytovatelem znalostí, tak na další typy uznatelných výdajů,
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SIC podporuje podnikatele v jejich začátcích i v jejich

které pomohou jejich rozvoji v rané fázi existence firmy.

SIC LAB ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

či výzkumné organizace, které mu pomohou problémy

Podpora je přitom zaměřena primárně na firmy s vyso-

Je série workshopů a nástroj podpory start-upů, který

a výzvy vyřešit. V roce 2019 došlo například k podpoře

kým potenciálem růstu včetně zahraniční expanze.

umožňuje účastníkům pochopit, jaké kroky je třeba

firmy Gebrüder Weiss, které SIC pomohl najít partnera

Ke konci roku byly schváleny 2 žádosti s celkovou pod-

podniknout pro realizaci podnikatelských nápadů

pro inovaci interního IT systému pro práci se zásilka-

porou ve výši, 0,6 mil. Kč, další žádost byla v procesu

a jak v reálném světě budovat úspěšnou firmu. V roce

mi v distribučním systému a podpořil tak jeho vlastní

hodnocení.

2019 proběhlo páté kolo SIC LAB na ŠKODA AUTO

investici do inovací, k níž by bez vhodného partnera

Vysoké škole v Mladé Boleslavi (ŠAVŠ). Do tohoto

nedošlo.

KREATIVNÍ VOUCHERY STŘEDOČESKÉHO KRAJE

ročníku se přihlásilo celkem 5 týmů, které absolvovaly

Jsou dotačním programem určeným k podpoře spolupráce

10týdenní kurz.

malých a středních podniků ze Středočeského kraje
a poskytovateli kreativních služeb z oblasti kulturních

INOVAČNÍ PLATFORMY

a kreativních průmyslů z celé ČR. Tato spolupráce by

Na podporu navazování kontaktů firem mezi sebou a s vý-

měla vést k vyšší konkurenceschopnosti a upevně-

zkumnými organizacemi SIC již několik let pořádá

ní středočeských firem na trhu. Cílem programu je

četné akce včetně inovačních platforem, které fungují

poskytnout MSP ze Středočeského kraje jednorázovou

v rámci projektu Smart akcelerátor ve Středočeském

finanční dotaci, která by jim účinným způsobem po-

kraji. V prvním pololetí se uskutečnila jednání platfo-

mohla dosáhnout vylepšení vyvíjeného či vyráběného

rem Social Life Sciences (na téma podpora zdravotnic-

produktu, zlepšení poskytovaných služeb nebo zefek-

tví a sociálních služeb ze strany měst a obcí)

tivnila komunikaci směrem ke klientovi.

a Potravinářství (na téma výroba zdravých potravin).

V roce 2019 byla vyhlášena 2. výzva s příjmem žádostí od

Se zahájením projektu Smart akcelerátor II ve Středo-

1. 4. 2019 do 31. 1. 2020. Výzva byla oproti předešlé vy-

českém kraji se zaměření inovačních platforem změni-

hlášena jako průběžná s tím, že dodavatelé kreativních

lo. Nově se soustředíme na průřezová témata digitali-

služeb mohou být (podobně jako u inovačních vouche-

zace, smart city a cirkulární ekonomika a také procesní

rů) z celé ČR. Za tímto účelem SIC rozvíjí tzv. kreativní

otázky řízení inovací ve firmách.

galerii, databázi prověřených dodavatelů. Nově je také

SIC také v návaznosti na poptávku získanou od cílo-

kladen vyšší důraz na téma průmyslového designu,

vých skupin pořádá osvětové a vzdělávací akce pro

který je podporován až 300 000 Kč oproti 200 000 Kč

výzkumné organizace, obce i firmy. V roce 2019 se

u ostatních kreativních služeb.

zaměření těchto akcí týkalo např. daňových odpisů

Ke konci roku 2019 byla alokace 5 mil. Kč vyčerpána,
schváleno bylo 26 žádostí, z toho 3 na průmyslový

na výzkum a vývoj, řízení inovací ve firmách nebo
průmyslu 4. 0.

design. Vzhledem ke spolufinancování příjemců
ve výši minimálně 25 % tak vznikly projekty

SIC CONNECT

v celkové hodnotě 7,1 mil. Kč (nezahrnuje výši DPH

Je nová služba SIC, která pomáhá klientovi z řad firem

u plátců DPH), tj. multiplikační efekt podpory dosáhl

v takových oblastech jako je vývoj nových produk-

hodnoty 1,42.

tů nebo optimalizace produkce, které není schopen
si sám vlastními silami zajistit. SIC dokáže klienta
propojit s vhodnými partnery, jako jsou vývojové firmy,
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4

PROJEKTY REALIZOVANÉ SIC V ROCE 2019

SIC cílí na podporu koncepční činnosti Středočeského

PROJEKT D-STIR

kraje, rozvoj vzdělávání pro konkurenceschopnost
kraje a rozvoj inovačního prostředí také skrze několik

SIC získal podporu z programu Interreg (Danube Trans-

projektů, které jsou na hlavní aktivity spolku navázány.

national Programme) v kooperaci s několika organiza-

Tyto projekty poslání SIC doplňují a rozšiřují, čímž na-

cemi a výzkumnými centry z různých evropských zemí

pomáhají v dynamickém rozvoji aktivit SIC směřujících

(Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Maďarsko, Němec-

především do podpory inovačního podnikání a výzkum-

ko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko) v rámci

né sféry na území Středočeského kraje.

dvou projektů nadnárodní spolupráce financovanými
z ERDF a IPA. Jedná se o projekty RI2integrate a D-STIR.

SMART AKCELERÁTOR VE STŘEDOČESKÉM
KRAJI (SA1)

Projekt D-STIR měl za cíl zlepšit podmínky pro inovace
v zúčastněných státech implementací metod Responsible Research & Inovation (RRI) v celém inovačním

Projekt Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji působící

řetězci. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro

od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2019 zásadně přispěl k zahájení

inovace v Podunají začleněním principů odpovědného

a následnému rozvoji činností SIC do dnešní podoby.

výzkumu a inovací a tím i podpoření jejich realizace

Projekt přispěl ke zmapování inovačního prostředí

s ohledem na společenské, environmentální a etické

v kraji a k navázání vztahu kraje s výzkumnými organi-

dopady.

zacemi a firmami v kraji (především skrze SIC) a zá-

Další významnou aktivitou realizovanou v projektu je tzv.

roveň k přípravě řady strategických intervencí, včetně

výzkum sociálně-technické integrace (z angl. Socio-

projektů financovaných krajem nebo z evropských

-Technical Integration Research, zkráceně STIR). Tuto

zdrojů. Dále došlo k vytvoření regionálního brandu

metodu vytvořil dr. Erik Fisher (Arizona State Universi-

„Inovace v srdci“, který má do budoucna zastřešovat

ty, USA). Využívá se již v 10 zemích světa, na 3 konti-

dění v rámci inovačního prostředí Středočeského kraje.

nentech a v 30 univerzitních a soukromých laboratořích

Projekt umožnil realizaci velké části aktivit popsa-

(v Evropě např. v Belgii, Nizozemsku, Velké Británii,

ných výše v druhé kapitole této výroční zprávy. V roce

Španělsku, Dánsku a Maďarsku). Výstupem projektu

2019 byl projekt úspěšně dokončen, formální uzavření

bude přizpůsobená metoda STIR podmínkám Podunají.

projektu ze strany MŠMT se předpokládá ve druhém

SIC zde figuroval jako partner projektu.

kvartálu 2020.

Od zahájení realizace projektu došlo k pilotnímu ověření
metody D-STIR (metoda STIR upravená pro podmínky
v Podunají) ve firmách Genrex a Sysloop. Projekt
skončil v červnu 2019 a jeho výstupem je strategie
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PPI KOMPETENČNÍ CENTRUM

pro využití metody STIR v regionu Podunají. Další

partnery budovat síť inteligentních přístupových míst

Vedle toho budou pokračovat aktivity analyzující inovační

uplatnění výsledků projektu bude záviset na poptávce

ke KET (z angl. Key Enabling Technologies) na úrovni

prostředí v regionu, hledání dobré praxe v zahraničí

ze strany firem a výzkumných organizací na uplatňo-

výzkumných center v celé střední Evropě. Tato síť inte-

(podpůrné nástroje a programy), vzdělávací akce pro

vání principů RRI.

ligentních přístupových míst bude poskytovat pora-

odbornou veřejnost, propagační aktivity šířící značku

novation Centre se SIC zapojil do projektu kompetenč-

denství malým a středním podnikům v oblasti aplikací

„Inovace v srdci“. V neposlední řadě pak také hledání

ních center pro oblast veřejných zakázek na inovativní

KET. Realizace projektu byla zahájena dne 1. 7. 2017

a příprava nových projektových záměrů podporujících

řešení. Zástupci SIC absolvovali nezbytné školení a zá-

a bude pokračovat do 31. 8. 2020. SIC v tomto projektu

inovační aktivity v regionu.

roveň díky zkušenostem z projektu RI2Integrate budou

RI2INTEGRATE
Cílem projektu je využití výhod již existujících excelentních projektů EU v oblasti výzkumu a vývoje. Spojovacím prvkem mezi regiony Podunají je nová výzkumná

zastává roli asociovaného partnera Národní klastrové
asociace.

Díky pracovním kontaktům s libereckým centrem DEX In-

moci získané know-how poskytovat jako expertní

COLOR CIRCLE

V lednu 2019 pokročil projekt do fáze otestování poptávky

službu veřejným zadavatelům v rámci sítě kompetenčních center v ČR. SIC za tímto účelem podepsal Letter

infrastruktura financovaná z dotací EU přesahující

podniků vůči síti výzkumných organizací na několika pi-

V roce 2019 uspěl SIC s projektovou žádostí COLORE

850 mil. eur, a to vysoce výkonné lasery ELI postupně

lotních případech a zahájení vytváření sítě tzv. KETGATE

CIRCLE (Connecting and empowering local authorities

instalované v České republice, Maďarsku a Rumunsku.

Points, tj. kontaktních míst, kde budou mít podnikatelé

with research capacities to unlock the full potential

Do projektu „Usazení kvalitních výzkumných infrastruk-

k mezinárodní síti výzkumných organizací přístup. SIC

of circular economy). Je to první podpora získaná

tur v Podunají“ (RI2integrate), se zapojil Středočeský

se do této sítě zapojil a jako KETGATE Point začne pů-

z programu Interreg EUROPE. SIC a partneři z Francie,

kraj jako asociovaný partner, který poskytl návratnou

sobit v prvním pololetí roku 2020.

Nizozemska, Rumunska a Španělska pod vedením fran-

aktivitou tohoto typu v ČR. Jedná se o instalaci IOT ře-

couzské HESAM Université se zaměří na téma cirkulární

šení ve formě „Smart Boxu“ do jakékoli moderní lampy.

(oběhové) ekonomiky. Smyslem tříletého projektu,

Realizace pilotního provozu byla zahájena v Českém

který odstartoval v srpnu 2019 zahajovacím setká-

Brodě a Milčicích, poté v obcích Kostelec nad Černými

ním partnerů ve Francii, je společné hledání možností

lesy, Ratměřice a Mníšek pod Brdy. V první polovině

využití potenciálu cirkulární ekonomiky ve spolupráci

roku 2020 budou následovat další obce do celkového
počtu 350 až 500 lamp.

finanční výpomoc.
Od zahájení realizace projektu došlo k definování a konkretizaci očekávaných výstupů projektu v podobě něko-

SMART AKCELERÁTOR II VE STŘEDOČESKÉM
KRAJI (SA2)

lika nástrojů, z nichž se SIC podílel na tvorbě průvodce
zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních řeše-

Na základě rozhodnutí kraje připravil SIC projektovou

of Commmitment.

ELEKTRICKÉ OSVĚTLENÍ A PODPORA E-MOBILITY
Projekt chytrých lamp veřejného osvětlení je nejrozsáhlejší

ní, včetně vytvoření vzorové dokumentace pro veřejnou

žádost Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji.

zástupců všech sektorů, a to navržením, přípravou

zakázku v oblasti zajištění pokrytí vysokorychlostním

SA2 plynule navazuje na projekt Smart Akcelerátor

a zavedením akčního plánu, který by byl poté využit

Zařízení nenarušuje původní vzhled osvětlení, ani nepo-

internetem v municipalitách Středočeského kraje.

I (SA1). Projektová žádost SA2 byla podána na konci

pro realizaci cílů Strategie rozvoje územního obvo-

rušuje záruku v případě změny designu lampy. Tech-

Projekt byl prodloužen o 3 měsíce a ukončen 30. 9. 2019.

března a v červnu 2019 projekt úspěšně prošel hod-

du Středočeského kraje na období 2019–2024 a také

nologie je 24 hodin pod elektrickým proudem – kromě

Předpokládá se, že s výstupy projektu bude SIC dále

notícím procesem, díky čemuž byl 1. 9. 2019 zahájen

jako nástroj, který by sloužil jako podpůrný dokument

potřebné regulace osvětlení do něj lze umístit také

pracovat při svých aktivitách na podporu obcí ve Stře-

a potrvá do konce roku 2022. Kraj a SIC tak pokračují

v rámci nastavení dotačních a finančních výzev pro ob-

vysílač bezdrátového vysokorychlostního internetu,

dočeském kraji.

v aktivitách pro rozvoj inovačního prostředí v regionu.

last cirkulární ekonomiky v ČR. Ve Středočeském kraji

bezpečnostní kameru, pohybové nebo environmentální

Rozpočet projektu je 68,7 mil. Kč, z toho 85 % předsta-

proto vznikne pracovní skupina, která bude působit po

senzory. Výsledky realizovaného průzkumu pilotního

vuje dotace Evropské unie. SIC tak získal pro svou

dobu realizace projektu. Postupně se budou u jednotli-

projektu jsou přesvědčivé.

další činnost na příští 3 roky externí zdroje ve výši

vých partnerů projektů konat workshopy představující

47,8 mil. Kč.

místní dobrou praxi v oblasti cirkulární ekonomiky. Na

nákladů a 33 % oproti LED osvětlení. Pomocí nové

podzim 2020 by se měl workshop konat ve Středočes-

technologie lze nastavit intenzitu světla v individuál-

kém kraji.

ním režimu každé lampy. Kromě prodloužení životnosti

KETGATE
Projekt KETGATE spojuje organizace podporující firmy
a výzkumné organizace, které pomáhají malým a střed-
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Součástí projektu jsou také dotační program Asistence

Oproti běžným sodíkovým lampám lze ušetřit až 67 %

ním podnikům získat přístup k technologiím v oblasti

určený na podporu přípravy projektových žádostí

pokročilých materiálů, fotoniky, mikro a nano-elektro-

v celkovém objemu 7 mil. Kč a tři tzv. pilotní ověření,

o 39 % má tento systém nespornou výhodou při regu-

nice v dopravě, zdravotnictví a potravinářství. Za tímto

tj. projekty, jejichž realizace v rámci projektu má po-

laci světelnosti v obydlených oblastech – méně jasu do

účelem bude 8 partnerů společně s 19 asociovanými

sloužit jako test.

oken rodinných domů, více svitu na přechodech nebo
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v případě výjimečných událostí, např. nehod a zásahů

událostí, například v oblasti bezpečnosti. Nadstavbou

ho hospodaření s vodou v krajině Středočeského kraje,

záchranných složek.

takto funkčního systému je vytvoření základu pro síť

realizovaného odborným týmem ČZU, jehož konkrétními

Smart City v každé obci, každá lampa VO se dostane na

výstupy budou analýzy a průzkumy, zejména vymeze-

s instalací dobíjecích stanic pro elektromobily. Zařízení

24 hodin pod napětí a tím umožní další nadstavbová

ní skutečně zastavěných ploch obcí a jejich základní

bude napojené na stejné elektrické vedení a výnosy

řešení, jako je umístění senzorů, kamer nebo nabíjecích

klasifikace z hlediska převládajícího využití, sjednoce-

z tržeb od uživatelů půjdou do obecních rozpočtů.

stanic pro elektromobily.

ná základní funkční klasifikace nezastavěných ploch

V další fázi projektu, plánované na rok 2020, se počítá

Ušetří se také servisní náklady na údržbu za správu

Přesným měřením v instalované síti, před a po instalaci,

lamp až o sedmdesát procent.

jsme také došli k výrazným úsporám elektrické energie,

V průběhu druhé poloviny roku 2019 byla realizována první

dosud nezastavěných rozvojových ploch.

které se pohybují dle prostředí a průjezdnosti dané

část pilotního projektu Smart Lamp. Pilotní projekt
se uskutečnil ve spolupráci se start-up společností

v krajině a digitalizace a základní funkční klasifikace

Projekt zahrnuje fyzický průzkum v terénu, vyhodnocení

komunikace od 25–35 %.

hydrologické zranitelnosti krajiny Středočeského kraje,

Pokud bychom toto převedli na konkrétní čísla, jde o úspo-

a to zejména s ohledem na retenční schopnost krajiny

Byzance. S touto vývojářskou skupinou bylo podepsáno

ry v řádu desítek milionů korun jen v rámci Středočes-

a analýzy průměrných měsíčních odchylek zásob vody

memorandum na dokončení vývoje a instalaci prvních

kého kraje.

v půdě od dlouhodobého normálu a vyhodnocení aktu-

zařízení Smart Light Box. Toto ojedinělé řešení umož-

Při instalaci SLB dále dochází k výrazné úspoře na servisu

ňuje regulovat intenzitu osvětlení každé jedné lampy

díky dálkové správě a výrazně nižší potřebě servisních

VO (veřejné osvětlení) samostatně. Umožní tedy nejen

úkonů. Ze zkušeností z terénu je tato úspora odhadová-

nastavit noční průběh intenzity osvětlení dle podmínek

na na 35 mil Kč.

álních hydrologických charakteristik krajiny a zranitelnosti krajiny v kontextu klimatické změny.
Z návrhu koncepce udržitelného hospodaření s vodou
v krajině budou vypracovány formulace doporučení

a potřeb v okolí lampy, ale také okamžitou regulaci

Po odečtení pořizovacích nákladů a instalací SLB lze před-

nebo změnu intenzity světla v případě nenadálých

pokládat celkovou úsporu cca 60 000 000 Kč za rok.

PILOTNÍ STUDIE UDRŽITELNÉHO HOSPODAŘENÍ

pro zapracování do ZÚR Středočeského kraje.

S VODOU V KRAJINĚ
PROGRAM PLATINN
Krajina Středočeského kraje je zatížená suburbanizací

počet lamp VO

z toho LED

sodík

nyní platí za energii

pražského metropolitního regionu i dalších městských

Platinn je nástroj usnadňující firmám odhalení inovačních

nyní

1 600

800

800

1 300 000 Kč

aglomerací. Díky zástavbě a husté dopravní síti je zde

příležitostí a realizací změn vedoucích k růstu firmy

po instalaci 100% LED osvětlení

1 600

1 600

900 000 Kč

vysoká míra fragmentace krajiny, zvýšené rekreační

a rozvoji regionu. Program funguje na bázi spolupráce

po instalaci SLB

1 600

1 600

630 000 Kč

zatížení krajiny a vysoký podíl zemědělské intenzivně

vedení firmy (typicky majitele), Key Account mana-

PŘÍKLAD ČESKÝ BROD

tedy roční úspora po instalaci LED

400 000 Kč

obhospodařované krajiny. Stanovení koncepce udrži-

žera z inovačního centra a experta. Úlohou experta

po instalaci SLB

270 000 Kč

telného hospodaření s vodou v krajině Středočeského

je s pomocí vedení firmy naplánovat potřebné změny

PO DOKONČENÍ INSTALACE LED A OSAZENÍ SLB UŠETŘÍ OBEC

670 000 Kč

kraje je jednou z priorit Středočeského kraje i SIC.

a podpořit jejich efektivní implementaci v prostředí

V roce 2019 došlo k navázání spolupráce s odborným
týmem České zemědělské univerzity (ČZU) a určení

od ledna 2019, oficiálně přistoupil podpisem smlouvy

modelového území pro zpracování pilotní studie udr-

dne 6. 3. 2019. Dotace Středočeského kraje na pro-

131 570 563 Kč

žitelného hospodaření s vodou v krajině a modelového

gram Platinn pro firmy byla schválena radou kraje dne

161 933

92 099 394 Kč

území pro návrh konkrétních opatření pro zadržování

4. 2. 2019 a následně zastupitelstvem dne 18. 2. 2019.

161 933

64 469 576 Kč

vody v krajině s cílem snížení dopadů hydrologických

počet lamp VO

z toho LED

sodík

nyní platí za energii

nyní

161 933

80 967

80 967

po instalaci 100% LED osvětlení

161 933

po instalaci SLB

161 933

CELÝ SČ KRAJ

tedy roční úspora po instalaci LED

39 471 169 Kč

po instalaci SLB

27 629 818 Kč

PO DOKONČENÍ INSTALACE LED A OSAZENÍ SLB UŠETŘÍ OBCE

67 100 987 Kč
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firmy. Vstup do programu Platinn začal SIC připravovat

extrémů (sucho, povodně) na krajinu a osídlení.
Výsledkem spolupráce je uzavření smlouvy mezi KÚSK
a ČZU na tříletý projekt stanovení koncepce udržitelné-
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Podpora v programu PLATINN je rozdělena do dvou fází:
Fáze I je pro firmu zdarma a může trvat maximálně 40
hodin spolupráce s Expertem. Do této fáze může firma

vstoupit pouze jednou. Cílem této fáze je prohloubení
analýzy potřeb a návrh vhodných opatření.
Fáze II je vždy z poloviny spolufinancovaná firmou, druhá
polovina je hrazena z veřejných zdrojů a může trvat

◼ projektu k identifikaci příležitostí financování apli-

Úplně novou výzvou je bezpečnost takovýchto sítí, protože

kovaného výzkumu a vývoje,
◼ projektu ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva obecně,
a to prostřednictvím efektivních a inovativních řešení.

maximálně 80 hodin. Do této fáze lze vstupovat opakovaně vždy, když má firma v plánu realizovat nový změ-

Pro rok 2020 plánuje SIC pilotní 5G projekty v Mladé Bo-

na rozdíl od přechodu z 2G, na 3G až LTE se nejedná

leslavi a Nupakách. Shrnutí dosavadních výsledků bylo

o postupný upgrade, ale o architekturu zcela nového

prezentováno 12. 12. 2019 na semináři Future Forces

typu, při které začínáme prakticky od nuly. Projekt

Forum 5G workshop.

SIC zahájený v roce 2019 má za úkol přivést špičkové
odborníky na bezpečnostní problematiku, aby tak byli

Důležitou součástí projektu je interakce SIC, nemocnic

PROJEKT MĚSTA BUDOUCNOSTI

nový projekt. Cílem této fáze je podpořit implementaci

a krajských složek IZS (včetně úzké spolupráce s územ-

opatření/inovací ve fungování firmy a tím akcelerovat

ními odbory v jednotlivých městech). V rámci spoluprá-

její růst a pozitivní změny.

ce je plánováno během roku 2020 realizovat konkrétní

kávat přístup k nejmodernějším technologiím i infor-

vybrán jako jedna z vhodných lokalit pro realizaci pro-

opatření vyplývající z analýzy a doporučení zvyšující

macím z již realizovaných projektů na globální úrovni.

jektu města budoucnosti, ve kterém budou v jedné lo-

ochranu pacientů, zaměstnanců, ale i majetku nemoc-

Jednání a vzájemná výměna informací a dat proběhla

kalitě soustředěny akademické instituce, kapacity pro

nic včetně dat a informačních systémů.

na SIC i na dalších místech v ČR a v modelové budo-

výzkum a vývoj, výrobní areály i komplexy pro bydlení

vě pro bezdrátovou komunikaci ve Washingtonu. Na

s veškerým zázemím odpovídajícím nejmodernějším

základě nich se SIC se Samsungem dohodl na uzavření

standardům.

SIC tímto projektem oslovil 11 středočeských firem a podílel se na realizaci celkem 13 koučinkových projektů

k dispozici našim institucím.
Ze strany Samsungu jako strategického partnera lze oče-

(2 firmy pokročily do 2. fáze). Středočeský kraj takto
podpořil firmy částkou 660 000 Kč a na rok 2020 byla
schválena zastupitelstvem Středočeského kraje částka

PILOTNÍ PROJEKT 5G VEŘEJNÝCH I NEVEŘEJNÝCH
SÍTÍ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Memoranda o spolupráci, pokud takový postup bude

1 500 000 Kč.

schválen vedením obou organizací.

VE STŘEDOČESKÝCH NEMOCNICÍCH

nosti díky nespornému zrychlení online komunikace

SIC koordinuje činnosti vedoucí k nalezení optimálního řešení pro rozvoj této, v celém středoevropském regionu
unikátní, lokality. Cílem je vybudování města splňu-

5G sítě mohou zásadním způsobem změnit život společ-

ZVÝŠENÍ OCHRANY MĚKKÝCH CÍLŮ

Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice – Mladá byl

Výhody 5G:
◼ rychlost, komunikace sensorů, latence, možnost

a zvýšení objemu přenášených dat. Mohou pomoci

vytváření nezávislých virtuálních sítí,

transferu inovací v průmyslu, ale i podpořit přenos

◼ sběr a filtrování dat – zpracování a přesun

jícího veškerá kritéria udržitelnosti a ohleduplnosti
k životnímu prostředí, podporujícího rozvoj podnikání
a tvorbu pracovních příležitostí s vysokou přidanou

SIC v roce 2019 zrealizoval v rámci vertikální spolupráce

znalostí a know-how v dalších lidských činnostech. Je

mezi SČK (jako zřizovatelem oblastních nemocnic)

v zájmu Středočeského kraje, jeho občanů, samospráv

rozsáhlou a komplexní analýzu rizik v nemocnicích

i podnikatelů, aby zavádění nové technologie proběhlo

◼ data centrum v telefonu,

v souvislosti s ochranou měkkých cílů. Projekt je pri-

bez zbytečných odkladů, ale zároveň koordinovaně a na

◼ použití v sektorech IZS,

hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou

márně zaměřen na identifikaci a vyhodnocení rizik se

základě zmapovaných potřeb a ekonomické rozvahy.

◼ zpracování a využití dat v místě koncového zařízení,

Jermanovou na Evropském týdnu regionů a měst v Bru-

zaměřením na školení personálu nemocnic v souvislos-

SIC navázal spolupráci se společností Samsung, která

◼ výzkum & vývoj,

selu 8. 10. 2019. Další aktivity zejména v první polovině

ti s možnými útoky vůči nemocnici jako měkkému cíli

jako jedna ze dvou společností na světě disponuje

◼ Security – bezpečná architektura. GRAFIKA by

roku 2020 budou směrovat k definování konkrétního

a je financován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

kompletním řetězcem produktů umožňujících provoz

měla být všude v takovýchto případech, jednotná,

modelu využití území ve spolupráci soukromé, veřejné

5G sítě. Cílem této spolupráce bude ověření přínosů ve-

nevím zda Security či security

a akademické sféry.

SIC pojal tento projekt jako významnou příležitost, jak
nabídnout nemocnicím využití:
◼ moderních metodik a standardů pro ochranu zdra-

Milníkem pro rok 2019 bylo oficiální představení vize

Rozsah projektu přesahuje význam Středočeského

řejné i neveřejné bezdrátové komunikace pro obyvatele,
podnikatelskou i veřejnou sféru.

hlediska pro kraj i všechny další partnery projektu.

V průběhu roku 2019 byla realizována studie proveditel-

Pro region potřebujeme vytvořit strategii, která bude

kraje i České republiky. Při tvorbě spolupracuje SIC

nosti výzkumné 5G laboratoře, plánované ve spolupráci

se subjekty, které již obdobnou lokalitu vybudovaly

votnických zařízení (srovnání stavu bezpečnosti dle

v souladu s 5G strategií České republiky, ale zároveň

SIC, ČVUT a Samsungu, jejíž cílem bude vývoj aplikací

(např. National Technology Park v Limericku, Irsko),

moderních standardů EU – ČSN CEN/TS 16850),

zohlední specifika Středočeského kraje. Je třeba vybrat

pro průmysl, dopravní i energetickou infrastrukturu,

ale i s dalšími akademickými i výzkumnými institucemi

pilotní projekty pro veřejné a neveřejné sítě a koordi-

zdravotnictví i širokou veřejnost využívající v plném

jako jsou Centrum města budoucnosti při Českém

reflektovat inovační potenciál ČR a především

novat je s operátory a s činností Ministerstva průmyslu

rozsahu přednosti 5G komunikace. Další důležitou

institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT

v SČK,

a obchodu ČR.

oblastí je zajištění bezpečnosti 5G sítí.

v Praze a Imperial College London, Velká Británie.

◼ návrhu opatření snižujících rizika, která budou
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objemných dat,

hodnotou, a zároveň dávající smysl z ekonomického
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FINANCOVÁNÍ A ROZVOJ KAPACIT SIC V ROCE 2019

FINANCOVÁNÍ ČINNOSTÍ SIC

ROZPOČET SIC 2019
Rozpočet SIC 2019 je krytý dotací z rozpočtu

Činnosti SIC byly v roce 2019 financovány z několika

Středočeského kraje ve výši 32,90 mil. Kč.

zdrojů, a to zejména z dotací a půjček ze Středočeského kraje, a zálohové platby z EU fondů pro projekt
Smart Akcelerátor II.

1	
Lidské zdroje. Kapitola obsahuje výdaje na mzdy včetně
odvodů zaměstnavatele, zákonného pojištění a příspěvků na dopravu a stravné, včetně spolufinancování

Dotace kraje na rok 2019 byla ve výši 32,90 mil. Kč.
Dále bylo vyčleněno z rozpočtu kraje:
Na program Kreativní vouchery Středočeského kraje
5 mil. Kč a na program Středočeské inovační
vouchery 5 mil. Kč.

projektů Smart Akcelerátor a projektů Interreg ve výši
15 %, rozpočet této kapitoly činil 26,62 mil. Kč.
2 Cestovné. Zahrnuje tuzemské a zahraniční cestovné,
rozpočet 0,55 mil. Kč.
3 Zařízení kanceláří a prostor, majetek a materiál.

SIC v roce 2019 využíval finance ze zápůjčky Středo-

Jedná se zejména o vybavení SIC IT technikou, drob-

českého kraje na předfinancování projektu Smart

ným nábytkem a kancelářskými potřebami, zajištění

Akcelerátor z OP VVV (částka 10,77 mil. Kč), která

propagačních předmětů SIC v důsledku rebrandingu

byla kraji vrácena v prosinci 2019. Na základě schválení

spolku a další drobné výdaje na zařízení a chod centra.

projektu Smart Akcelerátor II obdržel SIC v prosinci

V kapitole je zahrnuto i 15% spolufinancování IT tech-

2019 zálohovou platbu z MŠMT na tento projekt ve výši

niky z projektu SA, rozpočet 156 tis. Kč.

11,87 mil. Kč.

4 Nákup služeb. Kapitola zahrnuje kromě nákladů na

Aktivity SIC byly realizovány jednak kmenovými zaměst-

provoz a ostatní služby pro zajištění chodu centra

nanci organizace, jednak za pomoci externích spolu-

(internet, telefonní poplatky, účetní služby a další)

pracovníků a expertů. K 31. 12. 2019 v SIC pracovalo

náklady na PR a marketing, pořádání konferencí

26 zaměstnanců (přepočítaný počet).

a seminářů, analýzy a služby expertních činností
pro aktivity SIC, rozpočet 2,05 mil. Kč.
5 Ostatní náklady spojené s provozem. Zákonné pojištění
zaměstnavatele, zaměstnanecké benefity, stravenky,
neočekávané výdaje, rozpočet 0,9 mil. Kč.
6 Projekty. Jedná se zejména o čerpání 15% spolufinancování projektů Smart Akcelerátor, Interreg,
rozpočet 2,63 mil. Kč.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu,

ZA OBDOBÍ OD 01. 01. 2019 DO 31. 12. 2019

nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

Členům spolku Středočeské inovační centrum, spolek

Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracová-

Sídlo: Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

ny v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace

IČO: 042 28 235

splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo
způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky spolku Středočeské inovační centrum, spolek (dále také

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že

„Spolek“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019
a výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis

◼ ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Spolku jsou uvedeny
v bodě 1. Obecné údaje přílohy této účetní závěrky.

◼ ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku Středočeské

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Spolku, k nimž jsme dospěli při pro-

inovační centrum, spolek k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok

vádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci

končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České repub-

Odpovědnost statutárního ředitele Spolku za účetní závěrku

liky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené

Statutární ředitel Spolku odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v sou-

souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji

ladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný

popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech

pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené

a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Spolku nezávislí a splnili

podvodem nebo chybou.

jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace,
které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku.

Při sestavování účetní závěrky je statutární ředitel Spolku povinen posoudit, zda je Spolek schopen
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jeho

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjim-

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční

kou případů, kdy statutární ředitel Spolku plánuje zrušení Spolku nebo ukončení jeho činnosti, resp.
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární ředitel
a správní rada Spolku.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Spolku odpovídá správní rada.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostat-

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok.

ními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesou-
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Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu

Naší povinností je informovat statutárního ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování

s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující význam-

auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných

nou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují

nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly
ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Obchodní jméno a číslo oprávnění auditora
ATLAS AUDIT s.r.o.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice
Číslo auditorského oprávnění 300

◼ Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než

Ing. Tomáš Bartoš

riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí pod-

Číslo auditorského oprávnění 1122

vodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo

V Čelákovicích, dne 18. 05. 2020

obcházení vnitřních kontrol.

◼ Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Spolku relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jeho vnitřního kontrolního systému.

◼ Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti statutární ředitel Spolku uvedl v příloze účetní závěrky.

◼ Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním ředitelem Spolku a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost Spolku nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální)
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný
výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Spolku nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést
k tomu, že Spolku ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

◼ Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

34

35

6

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

PŘÍBĚHY STŘEDOČESKÉHO KRAJE –
VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
Publikace určená k popularizaci práce výzkumných institucí ve Středočeském kraji pro školy a širokou veřejnost. Celkem je v publikaci populárněnaučnou formou prezentováno 25 výzkumných center ve Středočeském
kraji. Publikace byla vydána v české i anglické mutaci.

PŘÍBĚHY STŘEDOČESKÉHO KRAJE – STŘEDOČESKÉ
INOVAČNÍ VOUCHERY
Publikace populární formou uvádí několik vybraných příběhů podniků
a výzkumných center, jejichž spolupráce byla podpořena Středočeským
inovačním voucherem.

ATLAS INOVAČNÍHO PROSTŘEDÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Publikace představuje region a jeho inovační prostředí firmám, investorům
i široké veřejnosti. Do jeho obsahu byly promítnuty aktualizované výsledky
analytické práce SIC, na jejichž základě byl aktualizován i Interaktivní
mapový portál, který zobrazuje vybraná data o regionu. Publikace byla
vydána v české i anglické mutaci.
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VELKÉ VĚCI BÝVAJÍ
SOUHROU TĚCH MALÝCH

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
CIIRC

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

ČR

Česká republika

ČVUT

České vysoké učení technické

D-STIR metoda STIR přizpůsobená podmínkám Podunají
ERDF

Evropský fond pro regionální rozvoj

EU

Evropská unie

IPA

Instrument for Pre-Accession Assistance

IZS

Integrovaný záchranný systém

KET

Key Enabling Technologies

KÚ

Krajský úřad

MERIT Středočeský program mobility vědců pro excelentní výzkum, inovace a technologie
MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MSP

Malé a střední podniky

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

OP ŽP

Operační program Životního prostředí

R&D

Research and Development

RRI

Responsible Research & Inovation

SA1

Smart Akcelerátor I

SA2

Smart Akcelerátor II

SČK

Středočeský kraj

SIC

Středočeské inovační centrum

SLB

Smart Lamp Box

STIR

Socio-Technical Integration Research

ŠAVŠ

Škoda Auto Vysoká škola

www.s-ic.cz
info@s-ic.cz
+420 257 280 933

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
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