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jihočeský vědeckotech-
nický park (jvtp) má za sebou 
úspěšnou realizaci již 6 ročníků 
jihočeských podnikatelských 
voucherů, během nichž podpořil 
79 projektů. míra poskytnuté 
dotace činila 75 %, poskytnutá 
dotace za toto období přesáhla 
9,2 mil. kč. Finančním garantem 
tohoto programu je jihočeský 
kraj. 

„Cílem Jihočeských podnika-
telských voucherů je podpora 
při zavádění inovací v ma-
lých a středních podnicích 
prostřednictvím dotace na 
expertní službu ze strany vědec-
kovýzkumné instituce či experta. 
Zároveň dochází k propojování 
výzkumné a fi remní sféry a to 
výrazně přispívá ke zvyšování 
jejího inovačního potenciálu 
jihočeských fi rem,“ představu-
je dotační program František 
Mlčák, ředitel Jihočeského vě-
deckotechnického parku, a.s.

pandemie omezila fi rmy
Sedmý ročník však s sebou 

přinesl několik změn reagují-
cích na situaci, ve které se nyní 
jihočeské podniky nacházejí. 

Důsledky restriktivních vládních 
opatření přijatých proti šíření 
pandemie COVID-19 dopadly 
velmi tvrdě také do jihočeského 
podnikatelského prostředí. Řada 
fi rem musela na jaře letošního 
roku zcela zastavit své provozy, 
nebo se potýkala s výraznými 
omezeními své běžné obchodní 
praxe. Jednalo se jak o prudký 
a neočekávaný pokles poptávky 
a prodeje, omezení obchodních 
vztahů se zahraničními, ale i tu-
zemskými dodavateli a odběra-
teli, přesun možností prezentace 
výrobků a služeb pouze do 
virtuálního prostředí, omezení 

pracovních možností vlastních 
zaměstnanců nebo potřebu 
přijetí zvláštních hygienických 
a provozních opatření. 

šetření přineslo novinky
Aby mohl Jihočeský vědecko-

technický park zacílit podporu 
přesně tam, kde je nejvíce 
potřeba, provedl v květnu 2020 
analýzu aktuálních potřeb ma-
lých a středních podniků v Jiho-
českém kraji prostřednictvím 
online dotazníkového šetření, 
kterého se účastnilo více než 60 
regionálních fi rem. Na základě 
výsledků tohoto šetření byla 
dosavadní podpora spolupráce 
malých a středních podnikatelů 
s výzkumnými organizacemi 
rozšířena o možnost spoluprá-
ce fi rem s expertními poradci 
se zkušenostmi v nastavování 
nových obchodních modelů 
a fi remních strategií a se znalostí 
příležitostí, které s sebou přináší 
nové technologie a digitaliza-
ce. Zároveň byla se souhlasem 
Jihočeského kraje navýšena 
míra poskytnuté dotace na 90 % 
a schválena alokace 2 mil. Kč.

Žádosti o Jihočeské podni-
katelské vouchery připravené 
ve spolupráci s odbornými 
poskytovateli znalostí byly 
v letošním roce hodnoceny prů-
běžně měsíčně, aby se dostala 
pomoc k zasaženým podnikům 
co nejdříve. Odborné hodno-
cení přijatých žádostí zajišťuje 
komise složená ze zástupců 
regionálních organizací podíle-
jících se na podpoře hospodář-
ského rozvoje regionu, kterými 
jsou Jihočeský kraj, Jihočeská 
hospodářská komora, Jihočeský 
vědeckotechnický park, agentura 
CzechInvest, Jihočeská agentura 
pro podporu inovací, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovi-
cích, Vysoká škola technická 
a ekonomická v Českých Budě-
jovicích. 

Firmy podporu využívají
Projekty přijaté v rámci 

letošního ročníku představu-
jí širokou škálu zajímavých 
témat rozvoje regionálních 
fi rem. Některá přímo přispívají 
k řešení koronavirové krize, ať 
už se jedná o možnosti rychlého 
a ekonomicky efektivního 
testování přítomnosti viru SARS-

COV-2 nebo o možnosti pre-
ventivních opatření proti šíření 
nákazy, jako jsou technologické 
úpravy prostor, výzkum látek 

pomáhajících v boji proti šíření 
nákazy apod. Další kategorie 
předkládaných záměrů cílí na 
omezení dopadů epidemiolo-
gické situace do regionálních 
podniků. Jedná se například 
o hledání nových způsobů ve-
dení a strategického směřování 
fi rem, nových způsobů komu-
nikace s obchodními partnery či 
forem HR managementu nebo 
získáním konkurenčních výhod 
a odborných podkladů pro mar-
ketingové strategie a prezentace 
společností. V období od červen-
ce do října 2020 bylo podpořeno 
celkem 15 žádostí v celkové výši 
předpokládaných výdajů na ná-
kup odborných služeb přesahu-
jící 1,5 mil. Kč. Ukončení výzvy 
programu se předpokládá na 
konci listopadu 2020, s realizací 
předložených projektů nejpoz-
ději do konce dubna 2021. 

jihočeské podnikatelské vouchery 2020 reagují na 
současnou situaci

zprávy z jHk

Smyslem nového 
schématu je 
zintenzivnění 
inovační aktivity 
fi rem s důrazem na 
aspekty digitalizace 
a zavádění prvků 
průmyslu 4.0.

Od července do října 
2020 bylo podpořeno 
celkem 15 žádostí ve 
výši předpokládaných 
výdajů na nákup 
odborných služeb 
přesahující 1,5 mil. Kč.

jvtp podpoří digitalizaci
V současné chvíli připravuje 

JVTP další podpůrný program 
s názvem „Služby infrastruk-
tury – Podpora trendů“ rovněž 
s cílem poskytovat zvýhodněné 
expertní poradenské služby 
malým a středním podnikům 
a OSVČ z Jihočeského kraje. 
Smyslem nového schématu je 
zintenzivnění inovační aktivity 
fi rem s důrazem na aspekty 
digitalizace a zavádění prvků 
průmyslu 4.0. „Uvedený program 
systematicky připravujeme 
s fi nanční podporou Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR již nyní, 
abychom mohli příjem žádostí 
zahájit během prvního čtvrtletí 
roku 2021. V kombinaci s Jihočes-
kými podnikatelskými vou-
chery a dalšími programy JVTP 
a s podporou Jihočeského kraje 
tak vytváříme ucelený systém 
regionálních podpůrných aktivit, 
které povedou k postupnému 
zvyšování inovačního potenciálu 
a digitální zralosti jihočeských 
fi rem, s přímým dopadem na 
průběžné posilování jejich 
konkurenceschopnosti a udr-
žitelnosti,“ doplnil za celý tým 
Jihočeského vědeckotechnické-
ho parku František Mlčák. •


