
 

  

  

Přehled podpořených žádostí v programu Kreativní vouchery Středočeského kraje 2. výzva (2019)  

  Název   Schválená 

dotace  
Zaměření činnosti 

firmy podle oblastí 

uvedených ve výzvě  

Popis podpořeného projektu  

1  USB Media, spol. s r.o.  197 250,- Kč  Obchod a služby  

  

Firma se zabývá výrobou datových nosičů.  

Vývoj mobilní aplikace „USB Express“   a vytvoření webu na podporu 

online nákupu/prodeje USB disků dle zadání klienta, a to v expresní 

lhůtě 2 – 3 dnů (běžně se tento typ zakázek vyřizuje v řádu týdnů), což 

umožňuje logistická strategie firmy i její dobré technické zázemí.  

2  IceDress, s.r.o.  200 000,- Kč  Obchod a služby  

  

Firma se zabývá výrobou a převážně online prodejem sportovního a life 

stylového oblečení dle vlastních návrhů.   

V rámci renovace webu, jehož prostřednictvím se uskutečňuje převážná 

část prodeje zboží v ČR i zahraničí, bude podpořeno pořízení série 

profesionálních produktových fotografií.  

3  ORGANICUM, s.r.o.  189 000,- Kč  Obchod a služby  

  

Firma se zabývá poskytováním služeb v oblasti online marketingu. 

Vývoj cloudové aplikace pro produktové databáze a tvorba webu.   

4  PFProjekt  195 000,- Kč  Obchod a služby/ s 

přesahem do dalších 

oblastí specializace 

RIS3  

  

Firma-HUB pro regionální odborníky z oblasti architektury, pozemního a 

dopravního stavitelství, vodohospodářství a dalších přidružených oborů. 

Podporované kreativní služby zahrnují branding a tvorbu ucelené firemní 

identity, web design fotografii a online marketingovou strategii.   

  

5  Lemanta s.r.o.  136 125,- Kč  Potravinářství / Obchod a 

služby  
Firma se zabývá výrobou potravinářských produktů převážně 

z regionálních zdrojů. Aplikuje zásady sociálního podnikání.   

Podporované kreativní služby zahrnují marketingovou strategii, web 

design, branding a architektonickou studii pro prodejny.   



 

  

6  ÚVT Internet  192 000,- Kč  Obchod a služby  Firma podniká v oblasti digitalizace, která je potenciálně využitelná ve 

všech oborech RIS3 a podporuje poskytování vysokorychlostního 

internetu.  

 

    Podporované kreativní služby zahrnují tvorbu firemního brandu, 

marketingovou strategii a PR.  

7  FILKOM, s.r.o.  192 562,50 Kč  Strojírenství /Obchod a 

služby  
Firma se zabývá výrobou filtračních patron pro strojírenská zařízení.  

Podporované kreativní služby zahrnují redesign webu, navržení ucelené 

korporátní identity – rebranding, produktové fotografie, návrh 

produktového katalogu.  

8  BYZANCE IT Solutions  
s.r.o.  

300 000,- Kč  Elektronika a 
elektrotechnika  

PRŮMYSLOVÝ DESIGN  

Firma nabízí služby a produkty v sektoru IoT.  

Podporovanou kreativní službou je průmyslový design – návrh 

ochranného obalu elektroniky, která má řídící funkci chytrého osvětlení. 

Výsledkem by měl být 3D návrh, prototyp z 3D tiskárny a nakonec 

prototyp vstřikolisové formy pro výrobu.   

9  Pivovar Ferdinand, s.r.o.  181 500,- Kč  Potravinářství  Firma je lokálním pivovarem, který se zaměřuje na produkci piv dle 

vlastních receptur, jako jsou piva bezlepková a bylinná.  

Podporované kreativní služby zahrnují multimediální prezentaci, 

produktovou fotografii, PR.  

10  Pinko a.s.  200 000,- Kč  Potravinářství  Firma se zabývá výrobou zmrzliny výhradně z českých ingrediencí.  

Podporované kreativní služby zahrnují multimediální prezentaci, web 

design a marketingovou strategii.   

11  AVAPS s.r.o.  173 400,- Kč  Obchod a služby/ s 

přesahem do dalších 

oblastí specializace 

RIS3  

  

Firma se zabývá vývojem, výrobou a instalací zabezpečovacích systémů 

protipožární ochrany staveb.   

Podporované kreativní služby jsou zaměřeny na multimediální 

prezentaci.  



 

  

12  Tradiční pivovar v 

Rakovníku a.s.  
199 950,- Kč  Potravinářství  Firma udržuje na Rakovnicku tradiční výrobu piva Bakalář dle receptury 

z roku 1454.  

Podporované kreativní služby zahrnují navržení marketingové strategie, 

vytvoření produktové fotografie a multimediální prezentace.  

13  MyNEMO Planning s.r.o.  200 000,- Kč  Obchod a služby  Firma se svou širokou činností zaměřuje na oblast trhu s nemovitostmi, 

a to službami, které jsou svou komplexností ojedinělé a na českém trhu 

se v této podobě nevyskytují.  

Podporované kreativní služby se soustředí na web, vytvoření webové 

rozhraní a online aplikace pro komplexní funkční nabídku služeb.  

14  LIVING DETAIL s.r.o.  200 000,- Kč  Obchod a služby  Začínající firma se soustředí na poskytování turistických služeb  
(incomingových) na Křivoklátsku, za tímto účelem revitalizovala objekt  

 

    bývalé okresní nemocnice v obci Křivoklát. Projekt nazvaný „Egonova 

oáza klidu“ má záměr poskytovat širokou škálu kulturních, vzdělávacích 

a relaxačních služeb jak pro českou, tak zahraniční klientelu. 

Podporované kreativní služby zahrnují navržení a vytvoření webu, 

celkové brandové identity a multimediální prezentaci.   

15  Virtual Reality Training 

s.r.o.  
200 000,- Kč  

  

Dne 9.8.219 
firma  
odstoupila od 

Smlouvy o 

poskytnutí KV  

Obchod a služby  Začínající firma se zabývá výukou a tréningem soukromých i 

profesionálních pilotů.   

Podporovaná kreativní služba představuje vývoj mobilní aplikace a série 

videí za využití virtuální reality, Mobilní aplikace a videa jsou určeny pro 

výuku pilotů, která splňuje požadavky Evropské agentury pro 

bezpečnost v letectví. Takto vyvinuta a na trhu ojedinělá výuková 

aplikace bude určena nejen pro český trh, ale rovněž i pro trh světový.  

16  Rekonstrukce památek  
s.r.o.  

72 000,- Kč  Obchod a služby  Společnost se věnuje rekonstrukci /restauraci architektonických památek 

s preferencí využití původních technik. Klade zásadní důraz na vysokou 

umělecko-řemeslnou úroveň svých odborníků, jejichž výchovu sama 

podporuje. Své rekonstrukční a restaurátorské technologie má záměr 

sdílet i se zahraničními experty v oboru.  

Podporované kreativní služby zahrnují tvorbu webu a brandu, fotografií a 

architektonickou návrhovou studii interiéru vlastní kanceláře.  



 

  

17  CAKEZO s.r.o.  200 000,- Kč  Potravinářství / Obchod a 

služby  
Firma vyvinula vlastní recepturu na čokoládovou polevu v prášku s 

vysokým leskem, vysokým obsahem čokolády a bez konzervantů. 

Produkt byl již oceněn na veletrhu v Itálii.  

Podporované kreativní služby se soustředí na prezentaci firmy a 

výjimečného produktu: zahrnuje návrh a tvorbu webu včetně 

multimediální prezentace, návrh brandu - firemní logotyp, propagační 

materiál a obalový materiál na nově vyvinutý produkt.   

18  ELPOW s.r.o.  199 425,- Kč  Obchod a služby  Firma vyvinula a vyrábí originální produkt - elektrickou koloběžku 

vhodnou i pro osoby se sníženou pohyblivostí.  

Podporované kreativní služby zahrnují tvorbu webových stránek (které 

firma dosud nemá), multimediální prezentaci, zvuk, hudbu, video, 

produktovou fotografii, návrh korporátní identity, včetně návrhu 

obalového materiálu.  

19  Lilyana Florova – 

hiporehabilitační centrum  
200 000,- Kč  Obchod a služby  Žadatelova firma se, na rozdíl od uvedené konkurence, soustředí 

výhradně na hipoterapii (nemá ji pouze jako přidruženou službu k dalším  

 

 pro děti, seniory a 

postižené občany  
  aktivitám) pro děti a osoby s mentálním a fyzickým postižením a seniory. 

Spolupracuje s psychologem a speciálním pedagogem (Mgr. Eliška 

Kotrbatá), trenéry a pedagogy.  

Podporované kreativní služby zahrnují navržení a tvorbu webových 

stránek (které firma doposud nemá) a brandu, včetně navržení 

prezentačního materiálu, marketingové strategie a fotografie.  

20  Rodinný pivovar Švihov  
s.r.o.  

200 000,- Kč  Potravinářství/ Obchod a 

služby  
Žadatelova činnost se zaměřuje na vaření piva podle starých receptur 

(“pivo, které v Čechách nikdy nikdo nepil”), na nabídku místních 

farmářských produktů a ubytování v prostorách pivovaru. Projekt se 

krom kvality nabízených produktů soustředí i na kvalitu a výjimečnost 

prostoru.    

Podporovaná kreativní služba je architektonický návrh vnějších i 

vnitřních prostor budovy a prostor areálu minipivovaru Švihov.  



 

  

21  Puretaste Trade s.r.o.  194 658,- Kč  Potravinářství/ Obchod a 

služby  
Žadatel vyrábí dle vlastní receptury a k prodeji nabízí bezobilný a 

bezlepkový chléb a další pečivo, které je na trhu ojedinělé. Produkt je 

navíc vyráběn z dostupných lokálních surovin.  

Podporované kreativní služby zahrnují navržení marketingové strategie, 

produktovou fotografii a multimediální prezentaci.   

22  MONTANA s.r.o. Mladá 

Boleslav  
300 000,- Kč  Strojírenství a zpracování 

kovů  
Žadatelská firma vyrábí a na trh dodává hydrantové systémy, které jsou 

povinným prvkem protipožární ochrany.  

Požadovanou kreativní službou je navržení a vývoj hydrantové skříně, 

navijáku a transportního obalu. Podporovaná kreativní služba spadá pod 

průmyslový design.   

23  Vzdělávací a diagnostické 

středisko STEP s.r.o.  
188 437,50 Kč  Obchod a služby  Firma se dlouhodobě věnuje oblasti vzdělávání a vývoji diagnostických 

systémů a aplikací na ně navazujících. Aplikace jsou navrhovány tak, 

aby byly uplatnitelné i na zahraničních trzích a byly srozumitelné i pro 

zahraniční uživatele z řad pedagogů a psychologů.   

Podporovanou kreativní službou je vývoj mobilní aplikace pro určování 

školní zralosti. Nově vyvinutá mobilní aplikace umožní dokončení 

diagnostického systému.   

24  Pinkie Originals s.r.o.  200 000,- Kč  Obchod a služby  Firma se jako jediná v ČR zabývá výrobou doplňků pro dětské kočárky 

(deky, fusaky, tašky, podložky…), a to dle vlastních návrhů. Při výrobě 

upřednostňuje materiály a komponenty vyráběné v Čechách.   

  

 

 90 % prodeje výrobků uskutečňuje firma prostřednictvím vlastních 
eshopů (v ČR, Polsku, Maďarsku, Německu a na Slovensku).  
Podporované kreativní služby se tedy soustředí na podporu uvedeného 
prodeje, služby zahrnují konvolut produktových fotografií a  
prezentačních videí, redesign webových stránek v duchu pravidel on-line 

marketingové strategie.  

25  Hana Poislová  188 692,- Kč  Obchod a služby  Žadatelka se zabývá navrhováním a výrobou limitované edice 

oděvních modelů. Spolupracuje pravidelně s Českým centrem v 

Londýně, kde svou tvorbu představuje. Zároveň byla přizvána ke 

spolupráci na tvorbě sportovního oblečení a doplňků pro reprezentanty 

ČR na olympiádě v Tokiu.  

Podporovanou kreativní službou tvorba webu a e-shopu (včetně 

produktové fotografie) pro značku Fiží a Fiží/ Imprented  



 

  

26  Blažek Glass s.r.o.  70 825,- Kč  Obchod a služby   

PRŮMYSLOVÝ DESIGN  

Žadatelská firma jako první na světě přišla v roce 1997 na trh se 

skleněným pilníkem na nehty, který navíc opatřila antibakteriální vrstvou. 

Své výrobky má chráněny užitnými vzory a patentem.  

Kreativní služba v rámci průmyslového designu – zahrnuje navržení 

nového produktu: skleněného pilníku s kompaktním ochranným 

pouzdrem.  

27  MODESK Development,  
s.r.o.  

225 000,- Kč  Obchod a služby  

PRŮMYSLOVÝ DESIGN  

Firma se od roku 2016 zabývá vývojem a výrobou funkčních 

designových výškově nastavitelných kancelářských pracovních stolů, a 

to jak s důrazem na vysokou kvalitu použitých materiálů, tak technické i 

řemeslné zpracování.   

Kreativní služba v rámci průmyslového designu – zahrnuje navržení 

doplňkových úložných kontejnerů a řadu světel.  

  


