
CzechInno
Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno
a spolupracující konsorcia na podporu digitálních inovací

Možnosti využití evropských programů na podporu 
blockchainových projektů

Systém projektů a aktivit na podporu inovativních přístupů v podnikání i veřejné sféře



Sdružení CzechInno
• Nevládní, apolitické a nezávislé zájmové sdružení, založeno 2011
• Založilo a koordinuje Platformu CEEInno, je spoluzakladatelem Hubu pro digitální inovace (H4DI), 

partnerem Cybersecurity Innovation Hubu (ČIH) a součástí dalších stabilních konsorcií na podporu rozvoje 
digitálních inovací

• Působí jako inovační matchmaker a je tvůrcem soustavy projektů na podporu inovačního podnikání
• Propojuje firmy, veřejnou správu, výzkumné organizace a akademickou sféru s cílem tvorby přidané 

hodnoty ze vzájemné spolupráce
• Je součástí Systému inovačního podnikání v ČR
• Prohlubuje B2B a B2G spolupráci a aplikovaný výzkum v oblasti inovací
• Pravidelně organizuje projekty v oblasti podpory inovací a inovativního přístupu k podnikání:



Zakladatel a koordinátor

Spoluzakladatel a koordinátor

Partner

Ambasador a koordinátor české komunity digitálních inovačních 
hubů

Ambasador

Člen

CzechInno a jeho zakotvení



• Neformální skupina organizací, univerzit a firemních hráčů aktivních na poli implementace 
digitálních inovací v ČR a zemích Střední Evropy
• Platforma nemá vlastní právní subjektivitu, jejím zakladatelem a koordinátorem je sdružení 

CzechInno
• Základní členství v Platformě CEEInno je bezúplatné a založené na vzájemně výhodné 

spolupráci
• Zakládající členové: 

• Aktuálně Platforma CEEInno: 

• Sdružuje více než 130 firem a organizací a firem ze 16 zemí
• Součástí Platformy CEEInno jsou všechny doposud v ČR registrované digitální inovační huby

• Cílem je propojování členů platformy na společných osvětových, vzdělávacích, výzkumných a 
implementačních projektech v oblasti digitální transformace podnikání i veřejné sféry

Platforma CEEInno – Středoevropská platforma pro digitální inovace



• Stálé konsorcium složené z vybraných úzce spolupracujících partnerů sdružení CzechInno a členů Platformy 
CEEInno

• Jeden z deseti českých oficiálně registrovaných digitálních inovačních hubů
Zakládající partneři: 

Strategičtí přistupující partneři:

Další strategičtí partneři:

Zaměření:
• Technologické: průmyslový blockchain a IoT v kombinaci s dalšími pokročilými digitálními technologiemi
• Oborové: výroba, obchod, služby i veřejná sféra
• Na služby pro: malé a střední podniky i veřejnou sféru
• Tématické: digitální transformace ekonomiky i společnosti

Naše nástroje: osvěta – vzdělávání – výzkum – implementace konkrétních řešení do praxe

Hub pro digitální inovace (H4DI)



Přehled aktivit digitálních inovačních hubů na podporu
digitální transformace MSP a veřejných organizací

• Propojování koncových 
uživatelů a poskytovatelů 
digitálních řešení

• Hledání řešení u jiných 
digitálních inovačních 
hubů

• Podpora pro krátkodobé získávání 
digitálních dovedností

• Podpora digitálních pracovních míst

• Hledání obchodních 
příležitostí

• Podpora přípravy 
obchodních a investičních 
modelů

• Přístup k finančním 
institucím a investorům

• Podpora pro využívání 
program Invest EU

•Zvyšování povědomí
•Hodnocení digitální zralosti
•Znalostní a technologický transfer
•Experimenty a testování

Testování 
před 

investování
m

Podpora 
pro hledání 

investic

Inovační 
ekosystém 

& 
networking

Digitální 
dovednosti 
a vzdělávání



Nezvyklá možnost získání prostředků na digitální transformaci: 
kaskádové financování



Nezvyklá možnost získání prostředků na digitální transformaci: 
kaskádové financování

Výhody: 

• Administrativní nenáročnost
• Nízké nebo žádné vlastní kofinancování
• Krátká doba pro vyhodnocení i realizaci 

projektu
• Časté předfinancování nebo krátká lhůta 

pro zpětné financování
• Velmi nenáročné nebo žádné kontroly 

administrativy (hodnotí se pouze věcný 
obsah projektu)

Nevýhody: 

• Pouze pro úzký okruh žadatelů (obvykle 
MSP)

• Úzký tematický záběr témat daný 
zaměřením donátorského projektu

• Nemožnost dlouhodobého vyhodnocení 
efektů projektu



Kaskádové financování: co je jeho cílem?

Zvýšit úroveň technologické připravenosti
• TRL 1 – Pozorovány základní principy
• TRL 2 – Formulován technologický koncept
• TRL 3 – Experimentální ověření použitelnosti myšlenky
• TRL 4 – Technologie ověřena v laboratoři
• TRL 5 – Technologie ověřena v relevantním prostředí (v

případě KET ověřena v průmyslově relevantním prostředí)
• TRL 6 – Technologie demonstrována v relevantním prostředí

(v případě KET demonstrována v průmyslově relevantním
prostředí)

• TRL 7 – Ukázka prototypu systému v provozním prostředí
• TRL 8 – Systém je hotový a kvalifikovaný
• TRL 9 – Skutečný systém prověřený v provozním prostředí

(konkurenceschopná výroba v případě KET)
(KET = Key Enabling Technologies = klíčové umožňující
technologie)



Kaskádové financování: kde najít více?
Evropská komise – Funding and Tender Opportunities portál: 
Competitive calls for 3rd parties - https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls


Kaskádové financování a blockchain

Projekt BlockStart 

Celý název: 
• BlockStart - Helping SMEs take the first steps into the Blockchain
Cíl projektu: 
• Napomáhat blockchainovým/DLT start-upům a MSP k přípravě jejich řešení pro 

uplatnění na trhu 
Podmínky: 
• Dotace do 20 000 €/projekt na odpilotování řešení u inovativních příjemců technologie 

ve fintech, ICT a/nebo obchodním sektoru
Aktuální otevřená výzva: 
• BlockStart Open Call #3 for SME adopters of blockchain-based solutions in the areas of

fintech, ICT and retail - do 10/11/2021



Kaskádové financování a blockchain

Projekt Block.IS

Celý název: 
• Blockchain Innovation Spaces
Cíl projektu: 
• Zapojit klastry a jejich členy do využívání výhod blockchainových technologií
Podmínky: 
• Cílem je organizace národních a regionálních „Blockchain Cluster Missions“ – série 

osvětových akcí o možnostech blockchainu v jednotlivých evropských zemích
Aktuální otevřená výzva: 
• Block.IS Cluster Missions Open Call- do 12/11/2021



Kaskádové financování a blockchain

Projekt GEN4OLIVE

Celý název: 
• Mobilization of Olive GenRes through pre-breeding activities to face the future challenges and 

development of an intelligent interface to ensure a friendly information availability for end users
Cíl projektu: 
• Implementace digitálních technologií do oboru pěstitelství olivovníků s cílem jeho 

akcelerace a zefektivnění
Podmínky: 
• Digitální technologie včetně DLT a blockchainu umožní efektivnější pěstování a vyšší 

míru vzájemné spolehlivosti různých článků dodavatelsko-odběratelských řetězců
Aktuální otevřená výzva: 
• 1st GEN4OLIVE Call for proposals for individual and collaborative projects - do 

1/12/2021



Kaskádové financování a blockchain

Projekt NGI Assure

Celý název: 
• NGI Assure
Cíl projektu: 
• Poskytovat podporu třetím stranám (tj. v rámci kaskádového financování) jako 

prostředku k dosažení cílů iniciativy „Next Generation Internet“ a podílet se tak na 
tvorbě odolného, důvěryhodného a otevřeného internetu nové generace

Podmínky: 
• Dotace od 50 do 200 tis € na řešení, která napomůže vytvoření silného řetězce záruk 

integrity identifikátorů, dat, kyberfyzických systémů, servisních komponent a služeb 
internetu

Aktuální otevřená výzva: 
• NGI Assuure 6th Open Call - do 1/12/2021



Podpora pro hledání investic – co pro Vás můžeme 
udělat?

Návaznost na Investiční plán pro EU - strategická spolupráce s 
Komerční bankou

Finanční nebo nepřímá podpora 
hrazená z evropských programů

Iniciativa zahrnující komplex projektů s finanční podporou na vývoj a 
implementaci digitálních inovací ve výrobě – aktuálně běží 8 

projektů:  

Spolupráce se sítí národních kontaktních pracovníků pro zapojování 
českých žadatelů do programu Horizont Evropa – Technologické 

centrum AV ČR

S polskou a španělskou pobočkou této mezinárodní orgaanizace
spolupracujeme na evropských projektech, FUNDINGBOX CZ je jedním 

z implementačních partnerů Hubu pro digitální inovace 



Dává Vám to smysl? 
Připojte se k nám! 

J
Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno

www.ceeinno.eu
Hub pro digitální inovace

www.h4di.cz

CzechInno, z.s.p.o.
Dukelských hrdinů 29/471, 170 00  Praha 7 - Holešovice

E: info@ceeinno.eu

Mgr. Tereza Šamanová
výkonná ředitelka sdružení CzechInno

koordinátorka Hubu pro digitální inovace a Platformy CEEInno
+420 723 074 150

samanova@ceeinno.eu
samanova@czechinno.cz

http://www.ceeinno.eu/
http://www.h4di.cz/
mailto:info@ceeinno.eu
mailto:samanova@ceeinno.eu
mailto:samanova@czechinno.cz

