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PROJEKTY CZECHTRADE 2016 - 2027

CREATED by CzechTrade & WORLD BANK

Pre-Seed Seed Start-up Early growth Growth Developed
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SPACE NOVUMM KET/Vektor

Design for Competitiveness I

NOVUMM

Design for Competitiveness III

Established

NOVUMM WORLD

EDU FORM

Creative WORLD/Creativity aspeCT

VECTOR

COSMO  M. A. P.  (SPACE 2)

Marketing II

NOVUMM AFRICA

NOVUMM KET II

International Investment Forums

Design for Competitiveness II



ZAHRANIČNÍ AKCE SKLÁŘSTVÍ  

LONDON DESIGN FAIR 19.9. – 22. 9. 2019 

China International Import Expo, Šanghaj 5.11. - 10. 11. 2019 ČOU

Maison & Objet Paris 18.1. - 22. 1. 2019 Design

Maison & Objet Paris 6.9. - 10. 9. 2019 Design

České sklo v Chongqingu 25.10. - 3. 11. 2019 

INDEX Dubaj 17.9. - 19. 9. 2019 Design 

Ambiente 2020, Frankfurt 7.2. - 11. 2. 2020 NOVUMM

HRC, Londýn 3.3. - 5. 3. 2020

Maison & Objet, Paříž září 2020

GLASSTEC 2020, Milan 20.10. - 23. 10. 2020 ČOÚ

BIJORHCA 2020, Paříž 4.9. – 7.9. 2020 Design

BIJORHCA 2021, Paříž září 2021 Design

SALONE DEL MOBILE Milan duben 2021 ČOÚ



PROJEKTY CZECHTRADE 2019 - 2021

NOVUMM + NOVUMM KET + DESIGN

֍ Projekty jsou určeny pouze pro malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců)

֍ Účast na vybraném veletrhu se dle podmínek projektů realizuje, pokud se akce zúčastní

minimálně 5 firem, ale započítají se i firmy na samostatných expozicích

֍ Poskytnutí zvýhodněné služby ve formě nákupu plochy, registračního poplatku, zápisu do

katalogu aj. přímo u veletržní správy až do výše 80 tis./90 tis./130 tis. Kč při zachování

míry povinné participace účastníka 50% v EU a 30% mimo EU

֍ Plocha pro všechny účastníky na společné i na individuálních expozicích musí být dle

projektu zajištěna agenturou CzechTrade (na základě podnětu od účastníka a po vzájemné

komunikaci)

֍ Každý jednotlivý žadatel o účast (MSP) se může hlásit pomocí Přihlášky, která je k dispozici

tak jako ostatní dokumenty na https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik a dále

v jednotlivých projektech. Originál přihlášky je potřebné zaslat na adresu CzechTrade

poštou anebo datovou schránkou

https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik#_blank


PROJEKT NOVUMM KET

Projekt NOVUMM KET je prodloužen do konce r. 2021 a zároveň rozšířen o novou klíčovou

aktivitu „Mezinárodní akce v oblastech rozvoje nových a klíčových technologií“ s obdobím

realizace r. 2020 – 2021

Zařazením nové aktivity pro podporu účasti zástupců malých a středních podniků (MSP) na

mezinárodních akcích v zahraničí (jedná se o semináře, konference, sympozia a další mezinárodní

akce v oblastech rozvoje nových a klíčových technologií) CzechTrade reflektuje na nové trendy

podpory prezentace a vstupu MSP na zahraniční trhy a zároveň reagujeme na opakované

požadavky cílové skupiny a podnikatelských reprezentací

Cílovou skupinou jsou zástupci malých a středních podniků (MSP) se sídlem, nebo provozovnou

mimo hl. města Prahy a podmínkou realizace podpořené účasti na akci je účast minimálně 3

zástupců MSP. Podpora je formou zvýhodněné služby a způsobilým výdajem jsou náklady na

letenku a účastnický poplatek pro 1 osobu a náklady na marketingové materiály k dané akci.

Oprávněnému účastníkovi je možné uhradit účastnický poplatek (registraci) na mezinárodní akci

(konference, semináře, sympozia atd. v oblasti rozvoje nových a klíčových technologií) ve výši

max. 30 tis. Kč, příp. marketingové materiály (ve výši max. 5 tis. Kč), a také letenku ve výši max.

15 tis. Kč (na akce v zemích EU), resp. max. 30 tis. Kč (na akce v zemích mimo EU), s tím, že

účastník participuje na nákladech na letenku podílem 50 %.

Aktuálně je „otevřena“ výzva pro podnikatelské reprezentace na zasílání návrhů veletrhů (KA1)

na 2. pol. r. 2020 na r. 2021. Zároveň je výzva na návrhy „konferencí“ (KA2) na r. 2020 – 2021



Web interní projekty CzechTrade 
https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik

NOVUMM:
jaroslava.pacakova@czechtrade.cz

NOVUMM KET:

martina.handrlicova@czechtrade.cz

DESIGN:
zuzana.sedmerova@czechtrade.cz

Odbor Fondů EU a Kreativních průmyslů:

petr.kraselovsky@czechtrade.cz

Děkuji za pozornost
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