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Letošní ročník byl z důvodu pandemie koronaviru přesunut z května na 29. září 2020 do
Fora Karlín a Středočeský kraj, pod patronací hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové,
bude u toho!

Jedním z hlavních témat veletrhu budou inovativní nástroje a postupy pro minimalizaci
výrobních nákladů a dopadů na životní prostředí. Hosté se mohou těšit na inovace z
oblasti virtuální a rozšířené reality, robotiky, nanotechnologií a mnoho dalšího. Během
Týdne inovací se představí firmy, které znamenají špičku v inovacích nejen v České
republice. Mezi nimi i zástupci malých a středních podniků ze Středočeského kraje právě v
expozici Středočeského kraje. Kromě expozice regionálních inovačních unikátů připravilo
SIC sérii vzdělávacích seminářů na téma vodohospodářství, Maker Culture, Smart
Lighting, ad.
V rámci expozice Středočeského kraje se představí např. firma IQ Structures, český
výrobce hologramů. Na veletrhu ukáže jedinečnou ochranu dokladů, kterou nelze padělat,
expozici připravenou pro EXPO Dubai 2021. O bezpečnostní prvky vyvinuté českými vědci
mají zájem i zahraniční národní banky pro ochranu cenin. Čeští a zahraniční zemědělci
mohou díky aplikaci Varistar od firmy Agrinova Services využívat data z družic a satelitů
pro efektivnější a ekologičtější úrodu. Středočeská firma Santiago Chemikálie produkuje
sadu AVIROMIX, obsahující 5 antivirotických látek, které se podle Světové zdravotnické
organizace jeví jako nejnadějnější v boji proti koronaviru. Součástí kitu je také látka
Remdesivir. Dále firma Byzance s unikátním řešením veřejného osvětlení, jehož součástí
je také dobíjecí technologie pro elektromobily. Představeni budou i další inovátoři kraje.
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Všechny firmy spojuje kromě sídla ve Středočeském kraji také finanční podpora na
inovace, které se jim dostalo od SIC skrze Inovační voucher. „Středočeský kraj vytvořil
program Středočeských inovačních voucherů (SIV), finanční podporu na spolupráci s
výzkumnou nebo akademickou institucí. Firmám umožňují plně se soustředit na
podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které si
společnost nemůže zajistit vlastními silami. Za pět let působení kraj takto podpořil celkem
93 firem,“ vysvětluje Jakub Hudec, Business Innovation Manager SIC.
Program Inovačních voucherů mohou pro podporu svého podnikání využít také další
začínající podnikatelé ve Středočeském kraji. Je stále otevřený a díky snadné administraci
nabízí možnost, jak rychle získat až půl milionu korun na zahájení či zintenzivnění
inovačních aktivit.

Inovační lídr České republiky
„Budoucnost Středočeského kraje je v inovacích. V porovnání s ostatními regiony střední
a východní Evropy patříme k nejvyspělejším. Dosahujeme 84 % průměru HDP Evropské
Unie. Celkový objem investic do výzkumu a vývoje (VaV) tvoří 2,6 % HDP, což je nad
úrovní ČR. Firemní sektor tvořil 80 %, což ukazuje na klíčovou roli firem ve VaV
aktivitách. Tento podíl v posledních třech letech klesl o cca 5 % na úkor dynamičtěji
rostoucích výdajů na VaV ve veřejném sektoru, a to díky významným výzkumným
infrastrukturám v našem kraji. Z top 100 firemních investorů do VaV v EU má ve
Středočeském kraji sídlo nebo pobočku hned 17 firem,“ říká Jaroslava Pokorná
Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje a zároveň patronka Týdne inovací.
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Týden inovací ČR 2020 začíná v úterý 29. září od 8:00 ve Foru Karlín v Praze. Navštívit
můžete expozici Středočeského kraje, vyzkoušet či osahat jedinečné unikáty, odhalit
kouzlo interaktivní výstavy vědy a výzkumu Středočeského kraje pod názvem Okno do
budoucnosti, a nebo navštívit semináře či konferenci připravené Středočeským inovačním
centrem.
Více informací na www.s-ic.cz, www.inovacevsrdci.cz nebo na www.tydeninovaci.cz.
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