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My jsme 
CzechInvest www.czechinvest.org

Co je CzechInvest?

• Státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu 
ČR, založená 1992

Co děláme?

• Podporujeme podnikatelské prostředí v České republice
• Unikátní spojení regionálního, centrálního a zahraničního působení
• Centrální působení v Praze, 13 regionálních kanceláří v krajských městech
• Témata: podpora startupů, malých a středních firem, technologií, 

zahraničních investic, propojování partnerů z
podnikatelské a výzkumně-vývojové sféry, kulturní a kreativní   
průmysly, sociální podnikání, spolupráce s municipalitami, podnikavé ženy 

• Individuální konzultace, marketingové akce – offline/online.

http://www.czechinvest.org/


Regionální kancelář 
pro Pardubický 

Kraj 

AC Vinice Pardubice 



Kulturní a kreativní průmysly
Co tam zařazujeme? 

Archivnictví

Knihovny a muzea

Umělecká řemesla

Kulturní dědictví

Živé umění

4

Filmový průmysl

Videoherní průmysl

Festivaly

Hudba

Literatura

Tisk a nakladatelství

rozhlasovou tvorbu a 
výtvarné umění

Architektura

Design

Marketing
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Mezigenerační a 
mezikulturní 

dialog

95 % OSVČ a
MSP

Agilní a
inovativní

Neautomatická 
práce

Kreativita = 
ropa 21. století

Nadprůměrný 
plat

Vysoká přidaná 
hodnota

Transfer znalostí, 
inovací a 

technologie

Ekonomická i 
společenská 

hodnota

Duševní 
vlastnictví, 

talent, kreativita

6,5 % HPH v ČR

>15 000 Studentů v KKP

> 90% Nárůst obratu mezi 
lety 2017 – 2020 ve 

videoherním 
průmyslu



Naše aktivity v kulturních a kreativních 
průmyslech

➢ Creative Business Cup

➢ Startupové programy

➢ Spolupráce s národními i regionálními institucemi

(Město Pardubice, Krajský úřad, P-PINK)

➢ Poradenství pro podnikatele

➢ Technologická inkubace

➢ Zahraniční veletrhy

➢ Marketingové akce v krajích



Creative Business Cup

7

Creative Business Network je nezisková 
organizace, zabývá s podporou startupů z 
oblasti kreativních průmyslů. 

Od roku 2012 každoročně pořádá 
mezinárodní soutěž Creative Business 
Cup, která má za cíl podporovat kreativní 
startupy z celého světa, propojovat je 
navzájem a pomoci jim při hledání 
investora i dobývání zahraničních trhů.

Globální finále Creative Business je Cup v 
Kodani.

Organizátorem českého národního kola 
soutěže je již pátým rokem CzechInvest.

Záznam 2022: 
https://creativebusinesscup.cz/

https://creativebusinesscup.cz/


Creative Business Cup
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Nanits Universe – aplikace comics reader

Miomove - chytré stélky, obuv 

SNUGGS - menstruační kalhotky 

Faceup – Nenech to být (NNTB) aplikace 

proti šikaně 

Readmio – interaktivní aplikace ke čtení 

pohádek 

Sensio – my cello /violoncello z 3D 

tiskárny

https://www.nanitscomics.com/
https://www.miomove.com/
https://getsnuggs.com/
https://www.nntb.cz/
https://www.readmio.com/cz/
https://www.sensio.cz/mycello/?page=mycello


9

miomove

•Dopad na patu, špičku nebo střed chodidla
•Rozložení váhy těla
•Rozložení těžiště
•Vizualizace došlapu v reálném čase



FaceUP NNTB 
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Prevence šikany na školách.
Vytváření bezpečnějšího prostředí i na pracovištích. 

• Už je to 5 let od spuštění NNTB pro školy
• Před rokem a půl spustili NNTB také pro firmy
• Dnes NNTB používá už více než 2 222 organizací po 

celém světě
• Díky NNTB se vyřešilo přes 10 000 podnětů 



Readmio
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Sensio _my cello 
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MyCello je 3. nejkreativnější startup světa💪

Na začátku bylo přes 6000 projektů, poté 44 národních 
vítězů, postup přes top 12, poté top 5 až na bronzovou 
příčku🙂.

Spolumajitelé si jako hobby koupili 3D tiskárnu, 
na počátku pandemie na ní tiskli nedostatkové 
obličejové štíty pro zdravotníky a později si, vlastně 
jen na zkoušku, pomocí tiskárny sestrojili elektrické 
violoncello. 

O dva roky později unikátní nástroj MyCello expedují 
do celého světa, sbírají mezinárodní ocenění a jak sami 
tvrdí, dobrodružství vlastně teprve začíná…
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Sensio _my cello Týden inovací 2022  

Nástroj, který se skládá asi ze 40 dílů, se pak kompletuje v dílně. 
Kromě kovových částí a elektroniky pochází všechny díly z 
tiskáren.



Technologická inkubace
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Agentura CzechInvest podporuje:

• Vznik a vývoj inovativních technologických řešení

• Rozvoj podnikatelského a startupového prostředí 

• Zvýšení inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti ČR

• Spuštění v červenci 2022, další výzva listopad 2022

Jak to funguje?

Pre-inkubace: poradenství pro uchazeče – kde,  jak a kam  se hlásit, jak vyplnit přihlášku, vaše možnosti

Inkubace: systematický rozvoj firmy poskytnutím konzultací, mentoringu, zázemí, přímých finančních prostředků atd. 

Komercionalizace: pomoc při získávání investice a vstupu na trh

2 roky 

max. doba trvání 

inkubace projektu

4

sektorová 

zaměření

250

inkubovaných projektů 

do r. 2025

5 000 000 Kč

maximální výše 

podpory



• architektura

• design (např. průmyslový, produktový, grafický,

módní, světelný)

• reklama

• TV a rozhlas

• film a video

• knihy a tisk, hudba

• videoherní průmysl

• tradiční a umělecká řemesla

• kulturní dědictví

• vizuální a scénická umění

• AR/VR

Markéta Mentelová 



• Informační, poradenský a dotační servis k usnadnění 
orientace v problematice kulturního a kreativního sektoru

• člen evropské design asociace The Bureau of European
Design Associations (BEDA), umožňuje získávat pro české 
firmy nejnovější informace z teorie a praxe designu

• Propojování kreativní a podnikatelské sféry

• Popularizace designu pomocí celoevropských
• kreativních nástrojů a databází Adresář designérů 

www.designers-database.eu

• Vzdělávací a výzkumná činnost

• DCC propojuje firmy s designéry

• Dotační program Design pro konkurenceschopnost II, 
získají české firmy zvýhodněné služby průmyslových a 
produktových designérů z Adresáře designérů.

• Design Centrum a zahraniční kanceláře 
CzechTrade pomáhají kreativním firmám získat 
obchodní partnery v zahraničí.

http://www.designers-database.eu/






• 25 - 30 akcí ročně 

• Networking, vzdělávání, workshopy pro 
holky na školách 

• Sídlo v Pardubickém podnikatelském 
inkubátoru P-PINK 

www.podnikavezenypce.cz
https://www.facebook.com/spolekPodnikavezenyzPardubickehokraje
https://www.instagram.com/spolek_podnikave_zeny/

http://www.podnikavezenypce.cz/
https://www.facebook.com/spolekPodnikavezenyzPardubickehokraje
https://www.instagram.com/spolek_podnikave_zeny/


www.czechinvest.org
Agentura pro podporu podnikání a investic
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Česká republika

Lenka a Tereza 

Děkujeme za pozornost!

Regionální kancelář CzechInvestu pro Pardubický kraj 

+420 601 588 625

lenka.louckova@czechinvest.org

tereza.vseteckova@czechinvest.org

+420 720 071 305 

https://www.czechinvest.org/
mailto:lenka.louckova@czechinvest.org
mailto:tereza.vseteckova@czechinvest.org

